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 االعتماد

لجنة بل ن قِّ كمعيار دولي م، 1997الذي صدر في عام  ،هذا المعياربنشر ألول مرة تمت التوصية 
النسخة األولى من مسرد . واعتمدت 1996عام  فيالخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية 

في تدابير الصحة النباتية المؤقتة لهيئة من قبل ال ،5لمعيار الدولي رقم باعتباره ا ،المصطلحات
النسخة تنشأ لتعديالت متكررة. ومنذ ذلك الحين المعيار وقد خضع . 1999نية في عام الثا ادورته

ثالثة الابير الصحة النباتية في دورتها هيئة تد ااعتمدته تعن تعديال 5الحالية للمعيار الدولي رقم 
 .2018 بريل/نيسانأفي المعقودة عشرة 

في دورتها الثالثة  بل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتيةألول مرة من قِّ  1الضميمة  تواعتمد
هيئة تدابير الصحة من قِّبل  1للضميمة األول تنقيح . واعتمد ال2001في أبريل/نيسان ة دالمعقو

من قِّبل  2الضميمة  تفي حين اعتمد 2012 في مارس/آذارالمعقودة النباتية في دورتها السابعة 
 1. واعتمد المرفق 2003 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة في أبريل/نيسان

أبريل/نيسان  –في مارس/آذار دة المعقوفي دورتها الرابعة من قِّبل هيئة تدابير الصحة النباتية 
2009. 

 

 المقدمة

 النطاق

د في نظم الصحة النباتية يتضمن هذا المعيار المرجعي قائمة بمصطلحات وتعاريف لها معنى محد  
مجموعة مفردات متناسقة متفق عليها دوليا بهدف توفير  أنحاء العالم. وقد وضعمختلف في 

والمعايير الدولية لتدابير الصحة  )االتفاقية الدولية( لوقاية النباتاتتنفيذ االتفاقية الدولية رتبطة بم
 .)المعايير الدولية( النباتية

اإلشارات على أنها ما كل نبغي فهم ي، الصادرة عنها والمعايير الدوليةفي سياق االتفاقية الدولية و
لطحالب والفطريات شمل الطحالب والفطريات، بما يتناسب مع القانون الدولي لتسمية اتزال ت

 والنباتات. 

 

 الغرض

زيادة الوضوح واالتساق في استخدام وفهم في هذا المعيار المرجعي من الغرض يكمن 
بل األطراف المتعاقدة ألغراض رسمية تتعلق بالصحة المصطلحات والتعاريف المستخدمة من قِّ 

 المعلومات الرسمية.التباتية، وفي تشريعات وأنظمة الصحة النباتية، وكذلك في تبادل 

 المراجع

يُشار إليها في تتطابق المراجع المذكورة أدناه مع الموافقة على الشروط والتعريفات، كما 
التعريفات. وبالنسبة إلى المعايير الدولية للصحة النباتية، ال تشير إلى النسخة األكثر حداثةً )وهي 

https://www.ippc.int/core-)متاحة على المنفذ الدولي للصحة النباتية على الموقع 

setting/ispms-activities/standards). 

اتفاقية التنوع . 2000، بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع الحيوي
 ، مونتريال. الحيوي
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روما،  ،النباتيةلهيئة تدابير الصحة الثالث  االجتماع. تقرير 1996. لهيئة تدابير الصحة النباتيةا
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية  ،روما. 1996 مايو/أيار 13-17

 والزراعة.

 1997.  أكتوبر/تشرين األول  10-6، روما، لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالرابع الدورةتقرير
 منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، . 1997

 1999.  مايو/أيار  21-17روما، إيطاليا: ، لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالسادس الدورةتقرير
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.. 1999

-26روما، ، تدابير الصحة النباتيةلهيئة  ةالثاني الدورةتقرير . 2007. لهيئة تدابير الصحة النباتيةا
روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية . 2007مارس/آذار  30

 والزراعة.

 2008 . روما، . 2008أبريل/نيسان  11-7روما، ، لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالثالث الدورةتقرير
 ية، منظمة األغذية والزراعة.االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النبات

 2009 . 3 -مارس/آذار 30روما/ ، لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالرابع الدورةتقرير 
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.. 2009أبريل/نيسان 

 2012 . 2012مارس/آذار  23-19روما، ، لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالسابع الدورةتقرير .
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.

 2013 . 2013أبريل/نيسان  12-8، لهيئة تدابير الصحة النباتية ةالثامن الدورةتقرير . 

 .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة 

 2015 . 2015مارس/آذار  20-16روما، ، لهيئة تدابير الصحة النباتيةة العاشر الدورةتقرير .
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.

 2016 . 2016مارس/آذار  8-4روما، ، لهيئة تدابير الصحة النباتيةحادية عشرة ال الدورةتقرير .
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.روما، 

 2018 . نيسان/أبريل 20-16روما، ، لهيئة تدابير الصحة النباتية الثالثة عشرة الدورةتقرير 
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.. 2018

نشرة وقاية ، قائمة المصطلحات الخاصة بالصحة النباتية. 1990منظمة األغذية والزراعة. 
 [5]المتعادل الحالي: المعيار رقم  23-5(: 1)38 النباتات لمنظمة األغذية والزراعة

 .1995. 5ُانظر المعيار رقم . 1995منظمة األغذية والزراعة. 

تقرير الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما، . 1998. الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية
روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية  .1998نوفمبر/تشرين الثاني  3-6

 والزراعة.

 2001 . أبريل/نيسان  6-2للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  الثالث االجتماعتقرير
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما، . 2001

 2002 . مارس/آذار  15-11للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما، الرابع االجتماعتقرير
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. 2002

 2003 . 11-7للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  الخامس االجتماعتقرير 
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. 2003أبرلي/نيسان 

 2005 . أبريل/نيسان  7-4للهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، روما،  السابع االجتماعتقرير
 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية . 2005
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روما، االتفاقية الدولية ، منظمة األغذية والزراعة، روما. 1997، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

دليل المنظمة الدولية للتوحيد . المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/الهيئة الدولية لإللكترونيات
. المصطلحات العامة وتعريفاتها في ما يتعلق بالتوحيد 1991:2القياسي/الهيئة الدولية لإللكترونيات 

. جنيف. المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، الهيئة الدولية القياسي واألنشطة ذات الصلة

 لإللكترونيات.
اتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابير الصحة النباتية في مبادئ الصحة النب .1المعيار الدولي رقم 

 . روما. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.التجارة الدولية

روما، االتفاقية إطار لتحليل مخاطر اآلفات، ، 2007، 2المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 منظمة األغذية والزراعة.الدولية لوقاية النباتات، 

مدونة السلوك الخاصة باستيراد وإطالق ، 1995، 3المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية ، العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية

 .[1996]صدر عام  والزراعة

الخطوط التوجيهية لتصدير وشحن واستيراد ، 2005، 3المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
روما، االتفاقية الدولية ، وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية، وغيرها من الكائنات النافعة

 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

روما، ، قائمة مصطلحات الصحة النباتية، 1995، 5النباتية رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة 
 [1996. ]صدر عام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة

روما، ، تحديد حالة اآلفات في منطقة ما، 1998، 8المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. 

متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من ، 1999، 10المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة ، اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات

 ة.األغذية والزراع

روما، تحليل مخاطر اآلفات الحجرية، ، 2001، 11رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

تحليل مخاطر اآلفات الحجرية بما في ذلك ، 2004، 11المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة ، والكائنات الحية المحورةتحليل المخاطر 

 األغذية والزراعة.

استخدام التدابير المتكاملة في نهج للنظم من ، 2002، 14المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة ، أجل إدارة مخاطر اآلفات

الخطوط التوجيهية بشأن تنظيم مواد التعبئة  ،2002 ،15رقم  المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية ، الخشبية في التجارة الدولية

 والزراعة.

اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح: ، 2002، 16المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. المفهوم والتطبيق،

روما، االتفاقية الدولية  ،اإلبالغ عن اآلفات، 2002، 17المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

الخطوط التوجيهية الستخدام التشعيع كتدبير ، 2003، 18المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.، للصحة النباتية
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 زراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية وال لآلفات،

روما، االتفاقية ، الخطوط التوجيهية للتفتيش، 2005، 23المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

الخطوط التوجيهية لتحديد تدابير الصحة ، 2005، 24المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. ،واإلقرار بتعادلهاالنباتية 

روما، االتفاقية الدولية  ،الشحنات قيد العبور، 2006، 25المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

بروتوكوالت التشخيص لآلفات الخاضعة ، 2006، 27المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.، للوائح

عالجات للصحة النباتية لآلفات الخاضعة ، 2007، 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
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جنيف، منظمة بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، اتفاقية ، 1994. منظمة التجارة العالمية

 التجارة العالمية.

 موجز المرجع

واألطاراف األخارى  المنظماات الوطنياة لوقاياة النباتااتمسااعدة فاي النسخة هذه الغرض من يكمن 
علاااى تباااادل المعلوماااات، وإضااافاء التناساااق علاااى المفاااردات المساااتخدمة فاااي البياناااات الرسااامية 
والتشريعات المتصلة بتدابير الصحة النباتية. وتتضمن هذه النسخة التعديالت التي تم االتفااق عليهاا 

اساتجدت نتيجاة اعتمااد عادد (، والمصطلحات التي 1997إثر إقرار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )
 إضافي من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. 

على جميع المصطلحات والتعاريف التي وافقت عليها هيئة تادابير الصاحة النباتياة المسرد يحتوي و
وتشير المراجع باين أقاواس معكوفاة ( 2018)هيئة تدابير الصحة النباتية، تها الثالثة عشرة حتى دور

 الموافقة على المصطلح والتعريف وليس إلى تعديالت الحقة في ترجمتها.إلى 

رد ذكرهاا فاي ياطباع المصاطلحات التاي ت ،المساردلطبعات السابقة مان بالنسبة إلى ا وكما هو الحال
غيار تكارار ال يتالفالو المساردإلظهار عالقتها بالمصاطلحات األخارى فاي الغامق تعاريف بالخط ال

كلمااات . كمااا أن المشااتقات ماان الفااي المسااردالموصااوفة فااي مواضااع أخاارى عناصاار للالضااروري 
 علاى سابيل المثاال،" inspected from inspection، كعباارة ")باإلنكليزية( التي ترد في المصطلحات

 مصطلحات.تعتبر هي أيضا 
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 مصطلحات الصحة النباتية والتعاريف

عمل الفريق الفني المعني بمسرد المصطلحات الذي يعني أنه يمكن  نشير إلى أن المصطلح، وقت النشر، وارد في برنامج *
 تنقيح المصطلحات أو التعريفات أو حذفها في المستقبل.

 

absorbed dose  جرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ممتصة

كمية الطاقة اإلشعاعية )بالغراي( المساتوعبة للوحادة مان كتلاة هادف محادد 
 [2012؛ تعديل الهيئة، 2003 .18]المعيار الدولي رقم 

additional 
declaration 

ويااوفر  شةةهادة الصةةحة النباتيةةةمسااتورد إدراجااه فااي البلااد البيااان يطلااب  إقرار إضافي
الخاضةةعة  اآلفةاتحيااث مان  الشةةحنةبحالاة تتعلااق معلوماات إضااافية محاددة 

لهيئاة المؤقتاة لتادابير ا ؛1990لمنظماة، ا] المةواد الخاضةعة للةوائح أو للوائح
 [2016 الهيئة، 2005الصحة النباتية، 

area قد تشمل بلادا بعيناه، أو جازءا مان بلاد ماا، أو جمياع أو  رسميامنطقة محددة  منطقة
، 2المعيااار الاادولي رقاام تعااديل ، 1990المنظمااة ]بعااض أجاازاء عاادة بلاادان 

؛ اسااتنادا إلااى 1999، لجنااة الخبااراء المعنيااة بتاادابير الصااحة النباتيااة؛ 1995
والصااحة النباتيااة لاادى منظمااة التجااارة  االتفاااق بشااأن تطبيااق تاادابير الصااحة

 [(1994)منظمة التجارة العالمية  العالمية

area endangered منطقة مهددةأنظر أدناه  منطقة مهددة 

area of low pest 
prevalence 

منطقة تنتشر 
فيهةةةا اآلفةةةات 
بمسةةةةةةةةةةةةتو  

 منخفض

تشاامل كاال البلااد أو جاازءا منااه، أو كااال أو جاازءا ماان مجموعااة ماان  منطقةةة
أناواع محاددة  فيهةا توجةدالبلدان، حسبما تحادده السالطات المختصاة، والتاي 

 المكافحةةةة وأالفعالاااة  للمراقبةةةةمااان اآلفاااات بمساااتوى مااانخفض وتخضاااع 
 [2015: تعديل الهيئة، 1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ]

bark الطبقااة مااان جاااذع خشااابي، أو مااان غصاان أو جاااذر خاااارج الطبقاااة المولااادة القشرة 
 [2008 الهيئة،]

bark-free wood   الخشةةةةةةةةةةةةةةة
الخةةةةالي مةةةةن 

 القشرة

، باساتثناء القشارة النامياة داخليااً حاول العقاد القشورأزيلت منه جميع  خش 
؛ 2002. 15المعياار الادولي رقام ]وجيوب القشور باين حلقاات النماو السانوية 

 [2008 الهيئة،تعديل 

biological control 
agent 

عامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
المكافحةةةةةةةةةةةةة 
 البيولوجية

آخاار يسااتخدم فااي  يحةة كةةائن، أو منةةافط يبيعةة أو  منةةاو أو  كةةائن معةةاد
. 3، المعيار الدولي المانقح رقام 1995. 3المعيار الدولى رقم ] مكافحة اآلفات

2005] 

buffer zone  المنطقةةةةةةةةةةةةةةة
 الواقية

ألغاراض الصاحة النباتياة أو مجااورة  رسةميا   محد دة لمنطقةمحيطة  منطقة
 المنطقةةةالمسااتهدفة داخاال أو خااارج  اآلفةةة انتشةةارلهااا بغيااة خفااض احتمااال 

المحاااددة، وهاااي خاضاااعة لتااادابير الصاااحة النباتياااة أو غيرهاااا مااان تااادابير 
ً المكافحة لتدابير الصحة  1999. 10المعيار الدولى رقم ] ، إذا كان ذلك مالئما

 [2007 تعديل الهيئة، ؛2005. 22والمعيار الدولي المنقح رقم  ؛النباتية

bulbs and tubers (as 
a commodity class) 

أبصةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 ودرنةةةةةةةةةةةةةةات

فئةة بوصفها )
 *(سلعية

)وتشاامل  معااد ة للزراعااة تحاات سااطح األرض ماان النباتااات أجاازاء مسااتقرة
، المؤقتاااة ؛ تعااديل الهيئااة1990المنظمااة، ] الجااذور البصاالية والريزومااات(

2001] 
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chemical pressure 
impregnation 

التشةةةةةةةةةةةةةةةبيع 
بالضةةةةةةةةةةةةةةغ  

 الكيميائي

بمواد كيميائية حافظة بعملية ضاغط وفقاا لمواصافات فنياة  معالجة األخشاب
وتعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصاحة  2002. 15المعيار الدولى رقم ] رسمية

 [2005النباتية، 

clearance (of a 
consignment) 

 اجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ة
 (ما شحنةل)

 [1995المنظمة، ] للوائح الصحة النباتيةالتحقق من االمتثال 

Commission االتفاقياة الدولياة ] 11هيئة تدابير الصحة النباتية التى أنشائت بموجاب الماادة  الهيئة
 [1997لوقاية النباتات، 

commodity ألغاراض التجاارة ، أو بند آخار ينقال المنتجات النباتية، أو النباتاتنوع من  *سلعة
 [2001، المؤقتة ؛ تعديل الهيئة1990المنظمة، ] أو ألي غرض آخر

commodity class لةةوائح الصةةحة النباتيةةةالمتماثلااة التااى يمكاان اعتبارهااا فااي السةةلع فئااة ماان  *فئة سلعية 
 [1990المنظمة، ] مجموعة قائمة بذاتها

commodity pest list  قائمةةة اآلفةةات
 السلعية

 معينة بسلعةما، والتي قد ترتبط  منطقةفي  باآلفات الموجودةقائمة 

 [2015؛ تعديل الهيئة، 1996، لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية]

compliance 
procedure (for a 
consignment) 

إجةةةةةةةةةةةةرا ات 
االمتثةةةةةةةةةةةةةةةا  

 شحنة(ل)

الصةحة لمتطلبةات ماا تمتثال  شةحنةتستخدم للتحقق من أن  رسميةإجراءات 
لجناة الخباراء ].بةالعبورالمتعلقة  تدابير الصحة النباتيةأو  لالستيراد النباتية

 [2009تعديل الهيئة،  ؛1999 ،المعنية بتدابير الصحة النباتية

confinement (of a 
regulated article) 

 احتجةةةةةةةةةةةةةةةةا 
لبنةةد خاضةةع )

للةةةةةةةةةةةةةةةةةةوائح 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 *(النباتية

لمناع  خاضةع للةوائح الصةحة النباتيةةبند على  تدابير الصحة النباتيةتطبيق 
 [2012]الهيئة،  اآلفاتإفالت 

consignment و/أو أى بنااود أخاارى تنقاال ماان بلااد  المنتجةةات النباتيةةة، النباتةةاتكميااة ماان  شحنة
واحاادة )يمكاان أن  شةةهادة صةةحية نباتيةةةآلخاار، وتشااملها، عنااد اإلقتضاااء، 

؛ تعاديل 1990المنظماة، ] (رسةالةأو  أكثةرمن سلعة واحدة أو  الشحنةتتألف 
 [2001، المؤقتة لتدابير الصحة النباتية الهيئة

consignment in 
transit 

بلاه( والتاي قاد تخضاع تمر عبر بلد ما دون أن تكون مساتوردة )مان قِّ  شحنة شحنة عابرة
لجنااة الخبااراء المعنيااة ؛ تعااديل 1990المنظمااة، ] .النباتيةةة الصةةحة لتةةدابير

 لجنة الخبراء المعنياة بتادابير الصاحة النباتياة؛ 1996، بتدابير الصحة النباتية
المعيااار تعااديل ؛ 2002؛ تعااديل الهيئااة المؤقتااة لتاادابير الصااحة النباتيااة، 1999

 [؛ سابقا "بلد العبور"2006. 25الدولي رقم 

containment  انتشةارفي المنطقة المصاابة وماا حولهاا لمناع  النباتية الصحة تدابيرتطبيق  احتوا 
 [1995المنظمة، ] آفة

contaminating pest أو موجودة  ،وسيلة نقل أو حاويةتعبئة أو  مادةسلعة ما أو تحملها  آفة آفة تلويث
، النباتةات والمنتجةات النباتيةةحالاة  يففي مكان للتخزين، وال تلوث، 

؛ تعاديل 1996، لجناة الخباراء المعنياة بتادابير الصاحة النباتياة]هذه األخيرة 
هيئااة تاادابير الصااحة ؛ 1999، الخبااراء المعنيااة بتاادابير الصااحة النباتيااةلجنااة 

  [2018 النباتية،
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contamination سلعةخاضعة للوائح في  ةادأو وجود غير مقصود لم آفة تلويث وجود تلوث 
 أو عليهااا ،أو مكااان للتخاازين ، أو وساايلة نقاال أو حاويااةمااادة تعبئااةأو 

؛ تعااديل لجنااة 1997ر الصااحة النباتيااة، يلجنااة الخبااراء المعنيااة بتااداب]
هيئاااة تاادابير الصاااحة ؛ 1999ر الصااحة النباتيااة، يالخبااراء المعنيااة بتاااداب

 [2018 النباتية،

control  
(of pest) 

 [1995المنظمة ] اآلفاتإحدى أعداد  استئصا أو  احتوا ، تقليص مكافحة )آفة(

corrective action 
plan (in an area) 

خطةةةة العمةةة  
 التصةةةةةةحيحية
)فةةةي منطقةةةة 

 ما(

 رسةةميامحااددة  منطقةةةالتااي تنفااذ فااي  الصةةحة النباتيةةة لعمليةةاتخطااة موثقااة 
ماا، أو إذا تام تجااوز مساتوى  آفةةألغراض الصحة النباتية إذا ماا تام كشاف 

؛ 2009]الهيئة، فااي حالااة التنفيااذ القاصاار إلجااراءات محااددة رسااميا. التحماال

 [2013تعديل الهيئة، 

country of origin (of 
consignment of 
plant products) 

بلةةةةةد المنشةةةةة  
)لشةةةحنة مةةةن 
المنتجةةةةةةةةةةةات 

 النباتية(

 النباتيةةةة المنتجةةةات منهاااا اساااتمدتالتاااى  النباتةةةاتالبلاااد الاااذى زرعااات فياااه 
؛ تعاااديل لجناااة الخباااراء المعنياااة بتااادابير الصاااحة النباتياااة، 1990]المنظماااة، 

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، تعديل ؛ 1996

country of origin (of 
a consignment of 
plants) 

بلةةةةةد المنشةةةةة  
)لشةةةةةةةةةةةةةةحنة 

 نباتات(

؛ تعديل لجناة الخباراء 1990]المنظمة،  النباتات شحنةالبلد الذى زرعت فيه 
لجناة الخباراء المعنياة بتادابير تعاديل ؛ 1996المعنية بتدابير الصاحة النباتياة، 

 [1999الصحة النباتية، 

country of origin (of 
regulated articles 
other than plants and 
plants products) 

بلةةةةةد المنشةةةةة  
)للبنةةةةةةةةةةةةةةةةود 
الخاضةةةةةةةةةةةعة 
للةةةةةةةةةةةةةةةةةةوائح 
بخةةةةةةةةةةةةةةةةالف 
النباتةةةةةةةةةةةةةةات 
والمنتجةةةةةةةات 

 النباتية(

 باآلفةاتألول مارة  للتلةوث للةوائح الخاضةعة البنةودالبلد الذى تعرضت فياه 
؛ 1996؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتادابير الصاحة النباتياة 1990]المنظمة، 

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية تعديل 

cut flowers and 
branches (as a 
commodity class) 

أ هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
وأغصةةةةةةةةةةةا  
 مقطوفةةةةةةةةةةةةةةة

فئةة بوصفها )
 *(سلعية

 لزراعااةو ليساات لأجاازاء النباتااات الغضااة المسااتخدمة فااي أغااراض الزينااة 
 [2001؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1990]المنظمة، 

debarked wood   الخشةةةةةةةةةةةةةةة
 المقشور

)الخشاب المقشاور  القشةورتام  تعريضاه ألي عملياة تاؤدي إلاى إزالاة  خش 
 [ال ينطبق .2008الهيئة، ] (خشبا  خاليا من القشرةليس بالضرورة 

delimiting survey  مسةةح لتعيةةين
 الحدود

 منةةة ها خاليةةةةيجااارى لتعياااين حااادود منطقاااة تعتبااار مصاااابة ب فاااة أو  مسةةةح
 [1990]المنظمة؛ 

detection survey  مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح
 *كشفي

]المنظمااة،  آفةةاتللكشااف عمااا إذا كااان يوجااد بهااا  منطقةةةيجاارى فااي  مسةةح
 [1995، تعديل المنظمة 1990
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detention  النباتيةة الصةحة تةدابيركتدبير من  رسميأو محتجز  حجزفي  شحنةإبقاء  احتجا )
؛ لجناااة الخباااراء المعنياااة بتااادابير 1995؛ تعاااديل المنظماااة 1990المنظماااة، ]

 [2005، الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1999الصحة النباتية، 

devitalization غير قادرة على اإلنباات، أو النماو  النباتية المنتجاتأو  النباتاتعملية جعل  إماتة
 [2001أو التكاثر ]الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

dose mapping   رسةةةم خةةةرائ
 الجرعات

عاان طريااق  شةةحنة العمليةةةفااي نطاااق  الممتصةةة الجرعةةاتقياااس توزيااع 
شةحنة الموضاوعة فاي مواقاع محاددة فاي نطااق  الجرعات مقاييطاستخدام 
 [2003 ،18]المعيار الدولي رقم  العملية

dunnage  الحشةةةةةةةةةةةةةةوة
 الخشبيه

 تبقااى ال والتااي سةةلعةالمسااتخدمة لتااأمين أو دعاام  الخشةةبية التعبئةةة مةةواد
 2002]،15؛ تعديل المعيار الدولي رقم 1990]المنظمة  بالسلعة مرتبطة

ecosystem  النظةةةةةةةةةةةةةةةةةةام
 االيكولوج 

وحيوان وكائناات حياة ديناميكياة وبيئتهاا  نباتتشكيلة مركبة من مجموعات 
الالحي ة في تفاعلها مع بعضها البعض كوحدة وظيفياة ]المعياار الادولي رقام 

 [2005، تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 1995. 3

efficacy (of a 
treatment) 

فعاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 )العالج(

موصااوف  عةةالجتااأثير محاادد علااى اآلفااات، يمكاان قياسااه وتكااراره، يحدثااه 
 [2003 ،18]المعيار الدولي رقم 

emergency action  يُتخاذ عناد وجاود حالاة جديادة أو  إجرا ات الصحة النباتيةإجراء فوري من  إجرا  يار
 [2001]الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية،  غير متوقعة للصحة النباتية

emergency measure  وضااعت بصاافة عاجلااة بساابب  أو إجةةرا ات خاصةةة بالصةةحة النباتيةةة لةةوائح تدبير يار
حالااة جدياادة أو غياار متوقعااة فااي مجااال الصااحة النباتيااة. ويمكاان أن يكااون 

؛ تعاااديل الهيئاااة 2001التااادبير الطاااارئ تااادبيراً مؤقتااااً أم ال ]الهيئاااة المؤقتاااة،
 [2005المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

endangered area سابب وجودهاا فاي يُ  آفةة توينتشجع فيها العوامل األيكولوجية على  منطقة منطقة مهددة
 [2013؛ تعديل الهيئة 1995خسائر اقتصادية كبيرة  ]المنظمة،  المنطقة

entry (of a 
consignment) 

دخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  
 )شحنة(

 [1995]المنظمة،  منطقةإلى  نقطة دخو االنتقال عن طريق 

entry (of a pest) )فإنهااا كاناات موجاودة إذا ليساات موجاودة فيهااا بعاد أو  منطقةةإلااى  آفةةانتقاال  دخو  )آفة
 الرسةمية للمكافحةةتكون غير موزعة فيها على نطاق واساع وتخضاع فيهاا 

 [1995]المنظمة، 

equivalence (of 
phytosanitary 
measures) 

تعةةةةاد  )بةةةةين 
تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية(

، بالنسابة إلاى مخااطر النباتيةة للصةحةمختلفاة  تةدابيرالحالة التي تحقق فيها 
 محددة لألفاات، مساتوى الحماياة المناساب لادى إحادى األطاراف المتعاقادة.

؛ تعاااديل لجناااة الخباااراء المعنياااة بتااادابير الصاااحة النباتياااة، 1995المنظماااة، ]
اتفاقياة تطبياق الصاحة والصاحة النباتياة لمنظماة التجاارة إلاى ، استنادا 1999

. 24تعاديل المعياار الادولي رقام (؛ 1994، منظمةة التجةارة العالميةةالعالمية )
2005] 

eradication  ؛ 1990]المنظماة،  منطقةةفاي  آفةللتخلص من  تدابير الصحة النباتيةتطبيق  استئصا
 ؛ سابقا: يستأصل[1995تعديل المنظمة، 
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establishment 

(of a pest) 
إليهااا  دخولهةةامااا بعااد  منطقةةة، خااالل المسااتقبل المنظااور، فااي آفةةةاسااتقرار  توين

االتفاقياااة الدولياااة لوقاياااة تعاااديل ، 1995؛ تعاااديل المنظماااة 1990]المنظماااة، 
 ["يتوطن"؛ سابقا: 1997النباتات، 

exclusion (of a pest)  اسةةةةةةةةةةةةةةةتبعاد
 )آفة(

 .ماا منطقةفي  توينهاآفة أو  دخو تطبيق تدابير الصحة النباتية لمنع 
 [2018تدابير الصحة النباتية،  هيئة]

field  المنظماة،  سةلعةتازرع فيهاا  إنتاج مكا قطعة أرض ذات تخوم محددة في  حق[
1990] 

find free محاددة  آفةة مةن خاليةا  واعتبااره  إنتةاج مكةا أو  حقة ، شةحنةعلاى  التفتيش وجد خاليا
 [1990]المنظمة، 

free from (of a 
consignment, field 
or place of 
production) 

خةةةةةةةا  مةةةةةةةن 
)بالنسةةةةةةةةةةةةبة 
لشحنة، حقة  
أو مكةةةةةةةةةةةةةةا  

 إنتاج(

محددة( تسمح أعدادها أو كمياتهاا بالكشاف عنهاا  آفة)أو من  آفاتالخلو من 
؛ تعاااديل 1990]المنظماااة،  النباتيةةةة الصةةةحة إجةةةرا اتعااان طرياااق تطبياااق 

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، تعديل ؛ 1995المنظمة، 

fresh [1990حي، غير مجفف أو مجمد أو محفوظ بأى طريقة أخرى ]المنظمة،  يا ج 

fruits and vegetables 
(as a commodity 
class) 

الفواكةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 والخضةةةةةةةةةةةةر

فئةة بوصفها )
 )*سلعية

األجزاء الغضة من النباتات المستخدمة في أغراض االساتهالك أو التصانيع 
؛ تعااديل الهيئااة 2001؛ تعااديل الهيئااة المؤقتااة، 1990]المنظمااة،  ولاايس للزراعااة

2015] 

fumigation  بعامل كيمياائي يتخلال السالعة بصاورة كاملاة أو رئيساية وهاو  سلعة معالجة تبخير
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990في الحالة الغازية ]المنظمة، 

germplasm [1990تخصص لالستخدام في برامج التربية أو الصيانة ]المنظمة،  نباتات مادة وراثية 

grain (as a 
commodity class) 

 حبةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب
فئةة بوصفها )

  )*سلعية

لكن  المستخدمة ألغراض التصنيع أو االستهالك و )بالمعنى النباتي( البذور
؛ تعااديل الهيئاااة 2001؛ تعااديل الهيئاااة المؤقتااة، 1990]المنظماااة،  لاايس للزراعااة

2015] 

growing medium أو أي ماااادة تخصاااص لهاااذا الغااارض  النباتةةةاتأي ماااادة تنماااو فيهاااا جاااذور  وس  النمو
 [1990]المنظمة، 

growing period (of a 
plant species) 

 فتةةةةرة النمةةةةو
)لنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع 

 *نباتي(

]الهيئة المؤقتة لتادابير الصاحة النباتياة، النمو  موسمفترة النمو النشط خالل 
2003] 

growing season  موسةةةةةةةةةةةةةةةةةةم
 *النمو

ً  نمواً  النباتاتفترة أو فترات، من العام تنمو فيها   مكةا ، أو منطقةةفي  نشطا
؛ تعاااديل الهيئاااة 1990، أو موقاااع إنتااااج ]منظماااة األغذياااة والزراعاااة، إنتةةةاج

 [2003المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

habitat  ماا باأن يوجاد  حةي لكائنتتوافر فيه ظروف تسمح  إيكولوجي نظامجزء من  الموئ
؛ 2005فيااه أو يسااتوطن فيااه طبيعياااً ]الهيئااة المؤقتااة لتاادابير الصااحة النباتيااة، 

 [2015الهيئة تعديل 
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harmonization   توافةةةةةةةةةةةةةة- 
 تجانط

تساتند  تةدابير للصةحة النباتيةةقيام البلادان المختلفاة بوضاع وإقارار وتطبياق 
، اساتنادا 1999؛ تعاديل لجناة الخباراء، 1995المنظماة، [مشاتركة  معاييرالى 

الى اتفاق منظمة التجارة العالمياة المتعلقاة بتطبياق تادابير الصاحة والصاحة 
 ]النباتية

harmonized 
phytosanitary 
measures 

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 
النباتيةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الموحدة

االتفاقياة الدولياة التى تضعها األطاراف المتعاقادة فاي  تدابير الصحة النباتية
]االتفاقياة الدولياة لوقاياة النباتاات،  معةايير دوليةةوقاية النباتات استنادا إلاى ل

1997] 

heat treatment  المعالجةةةةةةةةةةةةة
 بالحرارة

حتى تصل إلى حد أدناى مان الحارارة لفتارة زمنياة دنياا  سلعةعملية تسخين 
؛ 2002. 15]المعيااار الاادولي رقاام  رسةةمياوفقاااً لمواصاافات فنيااة معتاارف بهااا 

 [2005تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

host pest list  قائمةةةةة آفةةةةات
 العائ 

، بشااكل شااامل أو فااي النباتةةاتالتااي تصاايب نوعااا ماان أنااواع  لآلفةةاتقائمااة 
، تعاديل 1996معيناة ]لجناة الخباراء المعنياة بتادابير الصاحة النباتياة،  منطقة

 [1999لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية 

host range  نطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاق
النباتةةةةةةةةةةةةةةات 

 العائلة

محاددة  آفةةاألنواع النباتية القادرة، في ظل الظاروف الطبيعياة، علاى إعالاة 
. 3، تعااديل المعيااار الاادولي رقاام 1990محاادد آخاار ]المنظمااة،  حةةي كةةائنأو 

2005 ] 

import permit الصةحة تدابيرأساسية ما وفقا لشروط  سلعةترخص باستيراد  رسميةوثيقة  إذ  استيراد 
؛ الهيئااة 1995؛ تعااديل المنظمااة 1990المحااددة لإلسااتيراد ]المنظمااة،  النباتيةةة

 [ 2005المؤقتة لتدابير الصحة النباتية؛ 

inactivation  [2003. 18جعل الكائنات الدقيقة غير قادرة على النمو ]المعيار الدولي رقم  التخمي 

incidence (of a pest)  ظهةةةور )آفةةةة
 *ما(

، أو شةحنةماا  فاي عيناة ماا، أو  آفةةنسبة أو عدد الوحادات التاي توجاد فيهاا 
 [2009أو أية جماعات أخرى معرفة ]الهيئة،  حق 

incursion معينااة، ال يعاارف عنااه أنااه  منطقةةةمعاازول اكتشااف حااديثا فااي  آفةةاتتجمااع  غزوة
الحيااة فاي المساتقبل القرياب ]الهيئاة قياد ، ولكن ينتظر أن يظل علاى متوين

 [2003المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

infestation  
(of a commodity) 

إصةةةةةةةةةةةةةةةةةةابة 
 )سلعة(

ماا.  سةلعةالمعنية حية فاي  المنتجات النباتيةأو  النباتاتمن آفات  آفةوجود 
واإلصااابة تشاامل العاادوى ]لجنااة الخبااراء المعنيااة بتاادابير الصااحة النباتيااة، 

 [1999؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 1997

inspection األخارى  البنةودأو  النباتيةة المنتجةاتأو  للنباتات الرسمي البصري الفحص *تفتيش
 اآلفةةةاتمااان أجااال تحدياااد ماااا إذا كانااات  النباتيةةةة الصةةةحة للةةةوائح الخاضةةةعة

؛ 1990]المنظماة،  النباتيةة الصحة للوائحموجودة و/أو تحديد مدى االمتثال 
 ["يفتش"؛ سابقا: 1995تعديل المنظمة، 

inspector بتنفياذ المهاام بهاا  القطريةة لوقايةة النباتةاتالمنظمةة شخص مرخص له من  مفتش
 [1990]المنظمة 

integrity (of a 
consignment) 

تماميةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 *)الشحنة(

الخاصاة  شةهادة الصةحة النباتيةةحسب الوصف الاوارد فاي  الشحنةتركيبة 
، والمحافظة عليهاا دون فقاد أو إضاافة رسميا  بها أو أي وثيقة أخرى مقبولة 
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 [2007أو استبدال ]الهيئة، 

intended use  االسةةةةةةةةةتخدام
 المقصود

، النباتةاتالغرض المعلن الذي استوردت، أو أنتجات أو اساتعملت مان أجلاه 
، تعاديل 2002. 16]المعيار الادولى رقام  ، أو بنود أخرىالنباتية المنتجاتأو 

 [2009الهيئة، 

interception (of a 
consignment) 

اعتةةةةةةةةةةةةراض 
 )شحنة(

لضااوابط معينااة بساابب عاادم  دخولهةةامسااتوردة أو إخضاااع  رفةةض شةةحنة
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  للوائح الصحة النباتيةاالمتثال 

interception  
(of a pest) 

اعتةةةةةةةةةةةةراض 
 )آفة(

مسااتوردة  شةةحنةعلااى  اختبةةارأو إجااراء  التفتةةيشأثناااء  آفةةةالكشااف عاان 
؛ تعاااديل لجناااة الخباااراء المعنياااة بتااادابير الصاااحة النباتياااة، 1990]المنظماااة، 

1996] 

intermediate 
quarantine 

حجر  راعة  
 وسي 

أو بلد الوجهة ]لجنة الخبراء المعنية  بلد المنش في بلد بخالف   راعي حجر
 [1996بتدابير الصحة النباتية، 

International Plant 
Protection 
Convention (IPPC) 

االتفاقيةةةةةةةةةةةةةة 
الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

االتفاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات، بصاايغتها المودعااة لاادى منظمااة األغذيااة 
وبالتعااديالت الالحقاااة التااي أدخلاات عليهاااا  1951والزراعااة فااي روماااا فااي 

 [1990]المنظمة، 

International 
Standard for 
Phytosanitary 
Measures 

المعيةةةةةةةةةةةةةةةةار 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةدولي 
لتةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

أقره مؤتمر منظمة األغذية والزراعة، أو الهيئة المؤقتة لتدابير  دولي معيار
 االتفاقيةةةالصااحة النباتيااة أو هيئااة تاادابير الصااحة النباتيااة، المنشااأة بموجااب 

]لجنااة الخبااراء المعنيااة بتاادابير الصااحة النباتيااة،  النباتةةات لوقايةةة الدوليةةة
 [1999نية بتدابير الصحة النباتية، ؛ تعديل لجنة الخبراء المع1996

international 
standards 

االتفاقيةةة الدوليةةة ماان  2و 1، الفقاارتين 10دوليااة توضااع وفقااا للمااادة  معةةايير معايير دولية
 [1997]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  لوقاية النباتات

introduction (of a 
pest) 

؛ 1995؛ تعااديل المنظماااة، 1990]المنظمااة،  توينهةةاياانجم عناااه  آفةةة دخةةو  )آفة( دخو 
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

inundative release  اإليةةةةةةةةةةةةةةالق
 االغراق 

 الحيةةة الكائنةةاتأو  عوامةة  المكافحةةة البيولوجيةةةإطااالق أعااداد كبياارة ماان 
بعد إنتاجها الغفير بهدف تحقيق مفعول ساريع ]المعياار الادولي رقام  المفيدة

 [2005. 3رقم  ؛ المعيار الدولي المنقح1996. 3

IPPC  االتفاقيةةةةةةةةةةةةةة
الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات 

، بصايغتها المودعاة لادى منظماة النباتةات لوقايةة الدوليةة لالتفاقيةمختصر 
لاات 1951األغذيااة والزراعااة فااي رومااا فااي  ، وبالتعااديالت الالحقااة التااي أدخِّ

 [2001، لتدابير الصحة النباتية المؤقتة؛ تعديل الهيئة 1990عليها ]المنظمة، 

irradiation [2003. 18]المعيار الدولي رقم  المؤين اإلشعاعبأي نوع من  معالجة تشعيع 

ISPM  المعيةةةةةةةةةةةةةةةةار
الةةةةةةةةةةةةةةةةةدولي 
لتةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

]لجنااة الخبااراء المعنيااة  المعيةةار الةةدولي لتةةدابير الصةةحة النباتيةةةمختصةةر 
؛ تعديل الهيئة المؤقتاة لتادابير الصاحة النباتياة، 1996بتدابير الصحة النباتية، 

2001] 
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living modified 

organism 
الكةةائن الحةةةي 

 المحور
أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينياة تام الحصاول عليهاا 

]بروتوكاول قرطاجناة بشاأن  التقانةة األحيائيةة الحديثةةاساتخدام عن طريق 
اتفاقيةةة التنةةوع ) 2000، البيولااوجيالسااالمة األحيائيااة التااابع التفاقيااة التنااوع 

 ([ 2000، البيولوجي

LMO  الكةةائن الحةةةي
 المحور

 [2004. 11]المعيار الدولي رقم  الكائن الحي المحورمختصر 

lot ) واحدة تتميز بتجانساها فاي التكاوين والمنشاأ وماا إلاى  سلعةعدد من وحدات  رسالة )ل
 [1990]المنظمة،  شحنةذلك، وتشكل جزءا من 

mark مةادة خاضةعة أو وسام رسامى، معتارف باه دولياا، يوضاع علاى  رسم ختم  *عالمة
. 15لالشهاد بحالتهاا مان حياث الصاحة النباتياة ]المعياار الادولى رقام  للوائح

2002] 

minimum absorbed 
dose (Dmin) 

جرعةةةةة دنيةةةةا 
 ممتصة

]المعياار الادولي رقام  العمليةة حمولةضمن  الممتصةالدنيا المحلية  الجرعة
18 .2003] 

modern 
biotechnology 

التقانةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
األحيائيةةةةةةةةةةةةة 

 الحديثة

 تطبيقات:

)أ( تقنيات داخل أنابيب االختيار للحامض النووي المؤتلاف ريباوز منقاوص 
المباشاار للحااامض النااووي فااي الخاليااا أو (، والحقاان DNAاألوكسااجين )
 العضيات؛ أو

 )ب( دمج الخاليا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية؛ 

وال   وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعياة أو إعاادة اإلئاتالف،
تعتباار تقنيااات مسااتخدمة فااي التربيااة واالنتخاااب الطبيعيااين ]بروتوكااول 

 [2000قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع الحيوي، 

monitoring مساتمرة للتحقاق مان أوضااع الصاحة النباتياة ]لجناة الخباراء  رسةميةعملية  رصد
 [1996المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

monitoring survey [1995]المنظمة،  اآلفاتمستمر للتحقق من خصائص أعداد  مسح مسح رصدي 

national plant 
protection 
organization 

المنظمةةةةةةةةةةةةةة 
القطريةةةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

تنشاائها إحاادى الحكومااات للنهااوض بالوظااائف التااي حااددتها  رسةةميةإدارة 
منظماة )قطرياة( "؛ سابقا: 1990]المنظمة،  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ["لوقاية النباتات

natural enemy  العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدو
 الطبيعي

آخر في منطقة نشأته وقد يساعد علاى تقلايص  كائنيعيش على حساب  كائن
 والكائنةةات والطفيليةةات، الطفيليةةات أشةةبا . وهااو يضاام  الكةةائنأعااداد ذلااك 
؛ 1996. 3رقااام  ]المعياااار الااادولي والممرضةةةاتوآكلاااة النباتاااات  المفترسةةةة

 [2005. 3المعيار الدولي المنقح رقم 

non-quarantine pest  آفة ال تخضةع
للحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 الزراعي

 [1995ما ]المنظمة،  منطقةفي  الحجر الزراعيال تعتبر من آفات  آفة
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NPPO  المنظمةةةةةةةةةةةةةة
القطريةةةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

؛ تعااديل الهيئااة 1990]المنظمااة،  القطريةةة لوقايةةة النباتةاتمختصةر للمنظمةةة 
 [2001المؤقتة، 

official لوقايةةةة قطريةةة منظمةةةة)إجااراء( ينشاااأ أو ياارخص باااه أو ينفااذ مااان جانااب  رسمي 
 [1990]المنظمة،  النباتات

official control  مكافحةةةةةةةةةةةةةةةة
 رسمية

ماااة وتطبياااق  للةةةوائح الصةةةحة النباتيةةةةاإلنفااااذ الفعلاااي  تةةةدابير الصةةةحة الُملزِّ
مااة بغاارض  النباتيةةة ريةةةأو  استئصةةا الُملزِّ ج  أو إدارة  احتةةوا  اآلفةةات الحي

ريةةة ج  ]الهيئاااة المؤقتااة لتااادابير الصاااحة  الخاضاااعة للااوائح اآلفةةات غيةةةر الحي
 [2013؛ تعديل الهيئة 2001النباتية، 

outbreak أو الزياادة المفاجئاة لتجماع الغةزواتاكتشف حديثا، بما في ذلك  آفاتتجمع  تفشي ،
؛ تعااديل 1995]منظمااة األغذيااة والزراعااة،  معينااة منطقةةةمتااوطن فااي  آفةةات

 [2003الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

packaging أو حمايتهااا أو نقلهااا ]المعيااار الاادولي رقاام  سةةلعةالمنااتج المسااتخدم فااي دعاام  مواد التعبئة
20.2004] 

parasite  المعيااار  (أكباار ويتغااذى عليااه.كااائن  -أو داخاال  –كااائن حااى يعاايش علااى  الطفي[
 [1995. 3الدولي رقم 

parasitoid  حشاارة ال تتطفاال إال فااى أطوارهااا غياار الناضااجة، وتقتاال عائلهااا فااى غمااار  شبيه الطفي
]المعيااار الاادولي  تطورهااا، وتعاايش حاارة عنااد وصااولها الااى مرحلااة البلااوغ

 [1995. 3 رقم

pathogen  الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةائن
 الممرض

 [1995. 3كائن دقيق يسبب مرضا ]المعيار الدولي رقم 

pathway  ؛ تعااديل 1990المنظمااة، ] االنتشةةارأو  الةةدخو ماان  اآلفةةةأي وساايلة تمكاان  يري
 [1995المنظمة، 

pest أي نوع أو ساللة أو نمط بيولوجى مان الكائناات النباتياة أو الحيوانياة أو أي  آفة
. مالحظاة: تساتخدم آفاة النباتيةة المنتجاتأو  للنباتاتأو مؤذ  ممرضعامل 

؛ 1990]المنظمااة، نباتيااة لمصااطلح آفااة فااي االتفاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات 
؛ تعديل الهيئة، 1997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1995تعديل المنظمة، 

2012] 

pest categorization  تصةةةةةةةةةةةةةةةنيف
 اآلفات

أو  الحجريةة اآلفةةهاا أو ليسات لهاا صافات ل اآلفةةعملية تحديد ما إذا كانات 
 [2001. 11]المعيار الدولي رقم  للوائح خاضعة حجرية غير آفةصفات 

pest diagnosis  تشةةةةةةةةةةةخيص
 اآلفة

 [2006. 27ما وتحديد هويتها. ]المعيار الدولى رقم  آفةعملية كشف 

pest free area  منطقةةة خاليةةة
مةةةةةةةةن آفةةةةةةةةة 

 بعينها

بعينها كماا يساتدل مان األدلاة العلمياة ماع المحافظاة  آفةفيها  توجدال  منطقة
 [2015؛ تعديل الهيئة 1995على خلوها على النحو المناسب ]المنظمة،  رسميا



5 رقم الدولي المعيار  مسرد مصطلحات الصحة النباتية 

19 -5المعيار الدولي رقم   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

pest free place of 
production 

مكةا  لإلنتةاج 
خةةا  مةةن آفةةة 

 بعينها

مكاان لالنتاااج خاال ماان اآلفاات: مكااان لالنتاااج ال تظهار فيااه آفاة معينااة كمااا 
الشواهد العلمية، ويجارى فياه المحافظاة علاى هاذه الحالاة رساميا يستدل من 

 [1999: 10]المعيار الدولى رقم  عند االقتضاء

pest free production 
site 

موقع لإلنتةاج 
خةةا  مةةن آفةةة 

 بعينها

فيه آفة معينة علاى النحاو الاذي تثبتاه األساانيد العلمياة توجد مكان لإلنتاج ال 
وهو المكان، حسب مقتضى الحال الذي يحافظ فيه رسميا علاى هاذا الوضاع 

 [2015؛ تعديل الهيئة 1999. 10]المعيار الدولي رقم لفترة معينة 

pest record بعينهاا فاي موقاع  آفةةوثيقة توفر المعلومات المتعلقاة بوجاود أو عادم وجاود  سج  اآلفات
)بلااد فااي العااادة( مااع وصااف الظااروف  منطقةةةبعينااه فااي وقاات معااين داخاال 

 [1997المحيطة ]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

pest risk (for 
quarantine pests) 

مخةةةةةةةةةةةةةةةةاير 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
)لآلفةةةةةةةةةةةةةةةات 

 الحجرية(

وحجاام العواقااب االقتصااادية المحتملااة  انتشةةارهامااا ودخةةو  آفةةة احتمااال 
 [2013 ؛ تعديل الهيئة 2007. 2]المعيار الدولي رقم المرتبطة بذلك 

pest risk (for 
regulated non-
quarantine pests) 

مخةةةةةةةةةةةةةةةةاير 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
)لآلفةةات غيةةر 
الحجريةةةةةةةةةةةةة 
الخاضةةةةةةةةةةةعة 

 للوائح(

االسةةتخدام علااى  معةةدة للزراعةةةنباتااات  فااي آفةةةاحتمااال أن يااؤثر وجااود 
  .2]المعياار الادولي رقام لهذه النباتات بتأثير اقتصادي غير مقبول  المقصود

2007] 

pest risk analysis 
(agreed 
interpretation) 

تحلي  مخاير 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
)التفسةةةةةةةةةةةةير 
 المتف  عليه(

عمليةةة تقيةةيم القةةرائن البيولوجيةةة أو أيةةة قةةرائن علميةةة واقتصةةادية أخةةر  
يعتبةةر آفةةة، ومةةا إذا كةةا  ينبغةةي إخضةةاعه لتحديةةد مةةا إذا كةةا  كةةائن حةةي 

ة النباتيةةة التةةي سةةتتخذ حيالةةه الدوليااة  للقواعةةد، ومةةد  قةةوة تةةدابير الصةةحة
 [2007: 2؛ المعيار الدولي رقم 1997لوقاية النباتات، 

pest risk assessment 
(for quarantine 
pests) 

تقيةةيم مخةةاير 
اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
)بالنسةةةةةةةةةةةةبة 
لآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

رية( ج   الحي

، والنتاائج االقتصاادية المحتملاة المرتبطاة وانتشةار آفةة دخةو  تقييم احتماال
؛ المعيار الدولي 2001. 11رقم المنقح ؛ المعيار الدولى 1995بذلك ]المنظمة، 

 [2013 ؛ تعديل الهيئة2007. 2رقم 

pest risk assessment 
(for regulated non-
quarantine pests) 

تقيةةيم مخةةاير 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
)المتعلقةةةةةةةةةةةة 
باآلفةةات غيةةر 
الحجريةةةةةةةةةةةةة 
الخاضةةةةةةةةةةةعة 

 للوائح(

 االسةتخدامعلاى  النباتات المخصصة للزرعما في  آفةتقييم احتمال أن تؤثر 
فتحادث فيهاا تاأثيراً اقتصاادياً غيار مقباول )]تعاديل  النباتاتالمرجو من تلك 

 [2013 ؛ تعديل الهيئة2005الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 
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pest risk 
management (for 
quarantine pests) 

إدارة مخةةاير 
اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
)بالنسةةةةةةةةةةةةبة 
لآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

رية( ج   الحي

 دخةةو  آفةةة وانتشةةارهاالخيااارات المتاحااة للتقلياال ماان مخاااطر  تحدياادوتقياايم 
 [2001. 11؛ المعيار الدولي المعدل رقم 1995]المنظمة، 

pest risk 
management (for 
regulated non-
quarantine pests) 

إدارة مخةةاير 
اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
)المتعلقةةةةةةةةةةةة 
باآلفةةات غيةةر 
الحجريةةةةةةةةةةةةة 
الخاضةةةةةةةةةةةعة 

 للوائح

النباتةةات مااا فااي  آفةةةتقياايم الخيااارات المتاحااة للحااد ماان خطاار أن تحاادث 
مان  االسةتخدام المرجةوتأثيراً اقتصادياً غير مقباول علاى  للزرع المخصصة

وانتقاااء الخيااارات ]الهيئااة المؤقتااة لتاادابير الصااحة النباتيااة،  النباتةةاتتلااك 
 [2013؛ تعديل الهيئة 2005

pest status (in an 
area) 

أوضةةةةةةةةةةةةةة اع 
 اآلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

منطقةةةة  فاااي)
 (ما

، فااي الوقاات الحاضاار، بمااا فااي ذلااك منطقةةةفااي  آفةةةوجااود أو عاادم وجااود 
علااى أساااس الخباارة  رسةةمياتوزعهااا حسااب األحااوال، كمااا أمكاان تحديااده 

الجاريااة والتاريخيااة وغيرهااا ماان المعلومااات  سةةجالت اآلفةةاتواسااتنادا إلااى 
؛ تعاديل الهيئاة المؤقتاة، 1997]لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتياة، 

1998] 

PFA  منطقةةة خاليةةة
مةةةةةةةةن آفةةةةةةةةة 

 بعينها

؛ تعاااديل الهيئاااة 1995]المنظماااة،  منطقةةةة خاليةةةة مةةةن آفةةةة بعينهةةةا مختصااار
 [2001المؤقتة، 

phytosanitary action  عمليةةةةةةةةةةةةةةةات
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

، التاي المعالجةةأو  اإلشةرافأو  االختبارأو  التفتيشمثل  الرسميةالعمليات 
]الهيئاة المؤقتاة لتادابير الصاحة النباتياة،  النباتيةة لتدابير الصةحةتُنفذ تطبيقاً 

 [2005؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 2001

phytosanitary 
certificate 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةهادة 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

االتفاقيةةةة متساااقة ماااع نمااااذج شاااهادات  رسةةةميةوثيقاااة ورقياااة أو إلكترونياااة 
متطلبةةات الصةةحة النباتيةةة تلبااي  الشةةحنة، تفيااد بااأن الدوليةةة لوقايةةة النباتةةات

 [2012؛ تعديل هيئة تدابير الصحة النباتية، 1990]المنظمة،  عل  الواردات

phytosanitary 
certification 

اشةةةةةةةةةةةةةةةةةةهاد 
بالصةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

شهادة الصةحة النباتيةة المفضية إلى إصدار  إجرا ات الصحة النباتيةإتباع 
 [1990]المنظمة، 

phytosanitary 
import 
requirements 

 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةروي 
االسةةةةةةةةةةةتيراد 
المتعلقةةةةةةةةةةةةةةة 
بالصةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

تدابير محددة للصحة النباتياة وضاعها البلاد المساتورد بالنسابة إلاى الشاحنات 
  [2005]تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، الوافدة إلى ذلك البلد 

phytosanitary 
legislation 

تشةةةةةةةةةةةريعات 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

لوقايةةة للمنظمةةة القطريةةة القااوانين األساسااية التااي تماانح الساالطة القانونيااة 
 لةةةوائح الصةةةحة النباتيةةةةوالتاااي يمكااان االساااتناد إليهاااا فاااي وضاااع  النباتةةةات

 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة، 
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phytosanitary 
measure (agreed 
interpretation) 

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابير 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 
النباتيةةةةةةةةةةةةةةةةة 
)التفساااااااااااااير 

 المتفق عليه(

وتنظيم أو إجراء رسمي يهدف إلى منع إدخاال أو انتشاار اآلفاات  أي تشريع
الغياار الخاضااعة للحجاار الصااحي أو الحااد ماان التااأثير االقتصااادي لآلفااات 

االتفاقيااة الدوليااة لوقايااة ؛ تعااديل 1995]المنظمااة،  وائححجريااة الخاضااعة للاا
ل تعاادي ،2002، تعااديل الهيئااة المؤقتااة لتاادابير الصااحة النباتيااة 1997النباتااات 

  (2013الهيئة تدابير الصحة النباتية 

التفسير المتفق عليه لتعبير تدابير الصحة النباتية هو الذى يفسر العالقة بين تلك التدابير واآلفات الحجرية 
من االتفاقية الدولية  11الخاضعة للوائح وهذه العالقة ليست واضحة بما فيه الكفاية في التعريف الوارد في المادة 

 (1997لوقاية النباتات )

phytosanitary 
procedure 

إجةةةةةةةةةةةةرا ات 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

، بمااا فااي ذلااك إجااراء تةةدابير الصةةحة النباتيةةةلتنفيااذ  رسةةمياأى ماانهج مقاارر 
باآلفةةات فيمااا يتصاال  العةةالجأو  المراقبةةةأو  االختبةةارأو  التفتةةيشعمليااات 

لجناااة تعاااديل ؛ 1995؛ تعاااديل المنظماااة، 1990]المنظماااة،  الخاضةةةعة للةةةوائح
؛ 2001؛ تعاديل الهيئاة المؤقتاة، 1999الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

 [2005تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 

phytosanitary 
regulation 

لوائح الصحة 
 النباتية

ريةاآلفات  انتشارو/أو  دخو التي تمنع  الرسميةالقواعد  ج  ، أو تحد مان الحي
ريةةة الخاضةةعة للةةوائحاآلثااار االقتصااادية  ج  ، بمااا فااي ذلااك لآلفةةات غيةةر الحي

؛ تعااديل 1990]المنظمااة،  شةةهادات الصةةحة النباتيةةةتحديااد تاادابير إصاادار 
؛ الهيئاة 1999؛ لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصاحة النباتياة، 1995المنظمة، 
 [2001المؤقتة، 

phytosanitary 
security (of a 
consignment) 

أمةةةن الصةةةحة 
 النباتيةةةةةةةةةةةةةةةةة
 *)لشحنة ما(

 خاضةةعةب فااات  وتلوثهةةا إصةةابتهامااا ومنااع  شةةحنة سااالمةالمحافظااة علااى 
 [2009مناسبة ]الهيئة،  تدابير صحة نباتية، من خالل تطبيق للوائح

place of production تعمل بوصفها وحدة إنتاجية أو زراعية واحادة.  حقو أي مكان أو مجموعة  مكا  اإلنتاج
؛ تعاااديل لجناااة الخباااراء المعنياااة بتااادابير الصاااحة النباتياااة، 1990]المنظماااة، 

 [2015 ؛ تعديل الهيئة1999

plant products  المنتجةةةةةةةةةةةات
 النباتية

( وماواد مصانعة الحبةوب)بماا فاي ذلاك  نبةات مواد غير مصنعة ذات أصل 
 دخةو يمكن أن تكون، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطرا من زاوية 

، تعااديل االتفاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات، 1990]المنظمااة،  اآلفةةات وانتشةةار
 ["منتج نباتى"؛ سابقا 1997

plant protection 
organization 
(national) 

منظمة وقايةة 
النباتةةةةةةةةةةةةةةات 

 )قطرية(

 منظمة وقاية النباتات القطريةأنظر 

plant quarantine  الحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
 الزراع 

 للحجةةر خاضةةعة آفةةات انتشةةارأو  دخةةو جميااع األنشااطة الراميااة الااى منااع 
؛ 1990]المنظمااة،  الرسةةمية للمكافحةةة، أو إلااى ضاامان خضااوعها الزراعةة 

 [2013 ؛ تعديل الهيئة1995تعديل المنظمة 

planting (including 
replanting) 

غةةةةرم )بمةةةةا 
فةةةةةةةةي ذلةةةةةةةة  
إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة 

 الغرم(

، أو للتطعااايم أو غياااره مااان نمةةةو  وسةةة فاااي  النباتةةةاتأى عملياااات لوضاااع 
العمليات المماثلة، ضمانا لنموها أو تكاثرها أو إكثارها فيماا بعاد ]المنظماة، 

 [1999، تعديل لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 1990
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plants المنظماة،  الوراثيةة والمةادة البةذورحية أو أجزاء منها، بما في ذلك  نباتات نباتات[
 [1997؛ تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1990

plants for planting  نباتةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
 الغرم

 إعةةةادة غرسةةةهاأو  غرسةةةها، أو يعتااازم مغروسةةةةيعتااازم إبقاؤهاااا  نباتةةةات
 [1990]المنظمة، 

plants in vitro (as a 
commodity class) 

نباتةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
مسةةتنبتة فةةي 
 أوعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

فئةة بوصفها )
 *(سلعية

؛ تعاديل لجناة 1990المنظمة، تنمو في وسط معقم في حاويات مغلقة ] نباتات
تحال ؛ 2002الهيئاة المؤقتاة، ؛ 1999الخبراء المعنية بتادابير الصاحة النباتياة، 

 [2015"؛ تعديل الهيئة مستنبتة فى مزارع أنسجة نباتاتسابقاً "]

point of entry  رسةةمياعااين ي أو أي موقااع آخاار نقطااة حدوديااة بريااة،مطااار، ميناااء بحرى نقطة الدخو 
 ؛ تعااديل الهيئااة1995]المنظمااة، األشااخاص دخول لااأو  الشةةحناتالسااتيراد 

2015] 

post-entry 
quarantine 

حجةةر مةةا بعةةد 
 الدخو 

 [1995]المنظمة،  دخولهابعد  شحنةالحجر المطبق على 

PRA  تحلي  مخاير
 اآلفات

؛ تعديل الهيئة المؤقتة لتدابير 1995]المنظمة،  تحلي  مخاير اآلفاتمختصر 
 [2001الصحة النباتية، 

PRA area   المنطقة التة
يشةةةةةةةةةةةةةةةةملها 
تحلي  مخاير 

 اآلفات

 [1995فيها ]المنظمة،  تحلي  مخاير اآلفاتيجرى  منطقة

practically free (of a 
consignment, field, 
or place of 
production) 

 خالية فعليا

شةةةةةةةةةةةةةةحنة، )
أو ، حقةةةةةةةةةةةةة 
 (مكا  إنتاج

ى يتوقاع تابعينها( بأعــداد أو كميات تتجااوز تلاك ال آفة)أو  اآلفاتخلو من ال
أن تنشأ عن، وتتسق مع ممارساات الزراعاة والمناولاة الجيادة التاى تساتخدم 

؛ 1990وتسااويقها وتتفااق مااع تلااك الممارسااات ]المنظمااة،  السةةلعةفااي انتاااج 
 [1995المنظمة، نقيح ت

predator  الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةائن
 المفترم

حيوانياة أخارى ويقتاات عليهاا. وهاو يقتال أثنااء  كائنةاتيفترس  يبيع  عدو
 [1995. 3حياته أكثر من فرد منها ]المعيار الدولى رقم 

process load  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحنة
 العملية

حجم من المواد بترتياب شاحن محادد يعامال كوحادة واحادة ]المعياار الادولى 
 [2003. 18رقم 

processed wood 
material 

مةةواد خشةةبية 
 مجهزة

ركبت سويا باستخدام الغراء والحرارة والضاغط أو أى  أخشابمنتجات من 
 [2002. 15]المعيار الدولى رقم  العناصر الثالثةتوليفة من هذه 

production site جزء محدد من مكان إنتاج تتم  إدارته كوحدة منفصلة لغايات الصحة النباتية  موقع إنتاج

 [2015]الهيئة 

prohibition لةةوائح الصةةحة النباتيةةةمحااددة بموجااب  سةةلعأو  آفةةاتمنااع اسااتيراد وانتقااال  حظر 
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة 
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provisional measure كاملااة  مبةةررات فنيةةةيتقاارر باادون وجااود  للصةةحة النباتيةةةأو إجااراء  الئحةةة تدبير مؤقت
ويخضاع اإلجاراء المؤقات لشارط تاوافر . نظراً لعادم تاوافر معلوماات كافياة

]الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة  المبررات الفنية الكاملة في أقرب وقت ممكن
 [2001النباتية، 

quarantine تخضع للةوائح الصةحة  أو كائنات حية مفيدة آفاتأو لبنود  رسم احتجاز  الحجر

وضااعها تحاات أو معالجتهةةا أو  أو اختبارهةةا تفتيشةةهاماان أجاال  النباتيةةة
نقاايح المعيااار الاادولي ؛ ت1990المراقبااة أو إجااراء بحااوث عليهااا ]المنظمااة، 

؛ الهيئاة، 1999؛ لجنة الخباراء المعنياة بتادابير الصاحة النباتياة، 1995، 3 رقم
2018] 

quarantine area  منطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 *الحجر

هاذه  مكافحةةويجارى داخلهاا  آفة خاضعة للحجر الزراعةيتوجد بها  منطقة
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  رسميااآلفة 

quarantine pest  آفةةةة خاضةةةعة
للحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 الزراعي

ولكنهاا ال توجاد بعاد  للمنطقةة المهةددةلها أهميتها االقتصاادية المحتملاة  آفة
فااي هااذه المنطقااة، أو توجااد فيهااا ولكنهااا ليساات موزعااة علااى نطاااق واسااع 

؛ تعاديل 1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  للمكافحة الرسميةوتخضع 
 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

quarantine station  محطة الحجر
 الزراع 

سااالع  أو اي النباتيةةةة المنتجةةةاتأو  النباتةةةاتتساااتبقى فيهاااا  رسةةةميةمحطاااة 
، 1990]المنظماة،  الحجةررهن خاضعة للوائح، بما في ذلك الكائنات النافعة،

؛ "ساابقا: محطاة حجار أو مرفاق الحجار الزراعاى"، 1995تعديل المنظمة ، 
 [2015تعديل الهيئة 

raw wood [2002. 15]المعيار الدولى رقم  معالجةلم يمر بأى تجهيز أو  خش  خش  خام 

re-exported 
consignment 

شةةةحنة معةةةاد 
 تصديرها

التاي اساتوردها بلاد ماا وأعااد تصاديرها بعاد ذلاك.  الشةحنةوالمقصود بذلك 
أخاارى أو  شةةحناتوضاامها إلااى  الشةةحنة وتقسةةيمهاوماان الممكاان تخاازين 

؛ تعاديل لجناة الخباراء المعنياة بتادابير 1990]المنظمة،  تغليفهاتغيير طريقة 
؛ 1999؛ لجنة الخبراء المعنية بتادابير الصاحة النباتياة، 1996الصحة النباتية، 

بلاد ؛ سابقاً 2002؛ الهيئة المؤقتة، 2001الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية، 
 إعادة التصدير

reference specimen  نمةةةةةةةةةةةةةةةةةوذج
 معياري

معين، محفوظ ويمكن النفاذ إليه، ألغاراض  لكائن حية نموذج، من مجموعة 
؛ تعااديل 2005. 3]المعيار الاادولى رقاام تحديااد الهويااة، أو التحقااق أو المقارنااة

 [2009الهيئة، 

refusal لعاادم  خاضةةع للةةوائح الصةةحة النباتيةةةآخاار  بنةةدأو أى  شةةحنة دخةةو منااع  رفض
 [1995؛ تعديل المنظمة، 1990]المنظمة،  للوائح الصحة النباتيةاالمتثال 

regional plant 
protection 
organization 

 

المنظمةةةةةةةةةةةةةة 
اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات 

منظمة حكومياة دولياة مناوط بهاا تنفياذ المهاام المنصاوص عليهاا فاي الماادة 
؛ تعاااديل 1990]المنظماااة،  النباتةةةات االتفاقيةةةة الدوليةةةة لوقايةةةةمااان  التاسةةةعة

؛ ساابقا: 1999؛ لجنة الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتياة، 1995المنظمة، 
 ["منظمة )إقليمية( لوقاية النباتات"

regional standards  معةةةةةةةةةةةةةةةةةايير
 إقليمية

لتوجيه أعضاء تلاك المنظماة  منظمة وقاية النباتات اإلقليميةتضعها  معايير
 [1997]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 



5 رقم الدولي المعيار مسرد مصطلحات الصحة النباتية  

24 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5المعيار الدولي رقم   

regulated area  منطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
خاضةةةةةةةةةةةةةةةعة 

 للوائح

الخاضةةةعة األخاارى  البنةةودو والمنتجةةةات النباتيةةة النباتةةاتتخضااع  منطقةةة
، التي تدخل إليهاا، أو تكاون موجاودة فيهاا أو تخارج منهاا، للاوائح أو للوائح

لمنع دخول و/أو انتشار اآلفات الَحْجرية أو للحاد مان  تدابير الصحة النباتية
]لجنااة الخبااراء  اآلثااار االقتصااادية لآلفااات غياار الَحْجريااة الخاضااعة للااوائح

؛ تعاديل لجناة الخباراء المعنياة بتادابير 1996المعنية بتدابير الصاحة النباتياة، 
 [2013 ؛ تعديل الهيئة2001؛ الهيئة المؤقتة، 1999الصحة النباتية، 

regulated article  بنةةةةد خاضةةةةع
للةةةةةةةةةةةةةةةةةةوائح 
الصةةةةةةةةةةةةةةةةحة 

 النباتية

، وسيلة نقل، حاوياة، ترباة، تعبئة، مكان تخزين، نباتية منتجات، نباتاتأي 
، أو اآلفةات أن تاأوي أخرى، أو شيء آخر أو مادة أخرى يمكان كائناتوأي 

، وخاصاة النباتيةة الصةحة تةدابيرتؤدى إلى انتشارها، ويرى أنها تساتوجب 
؛ 1995؛ تعااديل المنظماااة، 1990عناادما يكااون هناااك نقااال دولااي ]المنظمااة، 

 [1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

regulated non-
quarantine pest 

آفةةةةةةةة غيةةةةةةةر 
حجريةةةةةةةةةةةةةةةةة 
تخضةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

 للوائح

 المخصصةةة النباتةةاتويااؤثر وجودهااا فااي  ال تخضةةع للحجةةر الزراعةة  آفةةة
ويكااون لهااا تااأثير اقتصااادى  للنباتةةات المسةةتهدف االسةةتخدام، علااى للغةةرم

غيااار مقباااول، وبالتاااالى تخضاااع للاااوائح داخااال أراضاااى الطااارف المتعاقاااد 
 [2013 تعديل الهيئة ؛1997المستورد ]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

regulated pest  آفةةةة خاضةةةعة
 للوائح

غيةةر خاضةةعة للحجةةر الزراعةةي ولكنهااا خاضةةعة للةةوائح آفةةة أو  آفةةة حجريةةة
 [1997]االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

release (into the 
environment) 

 اإليةةةةةةةةةةةةةةالق
 )فى البيئة(

؛ تعاديل 1995. 3فاي البيئاة ]المعياار الادولى رقام  كةائناإلفراج العمادى عان 
 [2013 الهيئة

release (of a 
consignment) 

 إفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراج
 (شحنة )عن

 [1995]المنظمة،  اإلجا ةبعد  بالدخو الترخيص 

replanting الغرمأنظر  إعادة الغرم 

required response  االسةةةةةةةةةتجابة
 المطلوبة

 [2003. 18ما ]المعيار الدولي رقم  معالجةمستوى محدد آلثار 

RNQP  آفةةةةةةةة غيةةةةةةةر
حجريةةةةةةةةةةةةةةةةة 
تخضةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

 للوائح

 [2002. 16]المعيار الدولى رقم  آفة غير حجرية تخضع للوائح مختصر

round wood  أخشةةةةةةةةةةةةةةةاب
 مستديرة

غير منشورة طوليا تحتفظ بسطحها الطبيعاى المساتدير وقاد تحتاوى  أخشاب
 [1990]المنظمة،  تخلو منهعلى القلف أو 

RPPO  المنظمةةةةةةةةةةةةةة
اإلقليميةةةةةةةةةةةةة 
لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 النباتات

 ؛ تعاديل الهيئاة1990]المنظماة،  المنظمة اإلقليميةة لوقايةة النباتةات مختصر
 [2001، المؤقتة

sawn wood  أخشةةةةةةةةةةةةةةةاب
 منشورة

منشورة طوليا، تحتفظ بسطحها الطبيعى المساتدير أو ال تحاتفظ باه،  أخشاب
 [1990]المنظمة،  تخلو منهوتحتوى على القلف أو 

Secretary االتفاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات،  12المعااين بموجااب المااادة  أمةةين الهيئةةة األمين[
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1997] 

seeds (as a 
commodity class) 

 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذور
فئةة بوصفها )

  )*سلعية

؛ تعاااديل 1990]المنظماااة،  للزراعةةةةالمخصصاااة  )باااالمعنى النبااااتي( الباااذور
 [2015؛ تعديل الهيئة 2001الهيئة المؤقتة، 

SIT  تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الحشةةةةةةةةةةرات 

 العقيمة

 [2005. 3( ]المعيار الدولي رقم SIT) تقنية الحشرات العقيمة مختصر

spread (of a pest) [1995ما ]المنظمة،  منطقةداخل  آلفةالتوزع الجغرافى  مقدار انتشار 

standard وثيقة وضعت بتوافق اآلراء واعتمدتها هيئاة معتارف بهاا تاوفر، لالساتخدام  معيار
العام والمتكرر، قواعاد أو خطاوط توجيهياة أو خصاائص ألنشاطة معيناة أو 
لنتائج هذه األنشطة، وتستهدف تحقياق الدرجاة المثلاى مان النظاام فاي ساياق 

هيئة الدولياة ، دليل المنظمة الدولية للتوحيد القياسى/ ال1995محدد ]المنظمة، 
 تعاريف[ 1991: 2لاللكترونيات 

sterile insect أي حشرة عاجزة عن التكاثر نتيجة خضوعها لعالج محدد ]المعياار الادولي  حشرة عقيمة
 [2005. 3رقم 

sterile insect 
technique 

تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الحشةةةةةةةةةةرات 

 العقيمة

علااى نطاااق واسااع  اإليةةالق اإلغراقةةيماان خااالل  اآلفةةات لمكافحةةةطريقااة 
بهدف الحد من تكاثر نفس األناواع فاي إحادى المجموعاات  عقيمة لحشرات

 [3.2005الميدانية ]المعيار الدولي رقم 

stored product  غياار مصاانع مخصااص لالسااتهالك أو التصاانيع ومخاازون فااي  منةةتج نبةةات  منتج مخزو
المجففاة  والفاكهةة والخضةروات الحبةوبشكل جاف )ويشامل بوجاه خااص 

 [1990]المنظمة، 

suppression اآلفةةاتمصااابة لخفااض أعااداد  منطقةةةفااي  تةةدابير الصةةحة النباتيةةةتطبيااق  تقليص 
؛ تعاااديل لجناااة الخباااراء المعنياااة بتااادابير الصاااحة النباتياااة، 1995]المنظماااة، 

1999] 

surveillance عاان  آفةةةأو عاادم وجااود  وجةةودلجمااع وتسااجيل البيانااات عاان  رسةةميةعمليااة  المراقبة
أو أى إجراءات أخرى ]لجنة الخبراء المعنية بتادابير  الرصد، المسحطريق 

 [2015؛ تعديل الهيئة 1996الصحة النباتية، 

survey أو  لآلفةاتيجرى خاالل فتارة زمنياة لتحدياد خصاائص تجماع  رسم إجراء  *مسح
؛ تعااديل لجنااة 1990مااا ]المنظمااـة،  منطقةةةفااي  توجةةدلتحديااد األنااواع التااى 

 [2015؛ تعديل الهيئة 1996الخبراء المعنية بتدابير الصحة النباتية، 

systems approach علاى أن يكاون منهاا  تتكامال فياه تادابير مختلفاة دارة مخاطر اآلفااتخيار إل أسلوب النُظم
المعياار الادولى ]بمفعاول تراكماي اثنان على األقل يعمالن بصورة مساتقلة، 

؛ تعاديل 2005؛ تعاديل الهيئاة المؤقتاة لتادابير الصاحة النباتياة، 2002. 14رقم 
 [2015 الهيئة
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technically justified  وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةود
 مبررات فنية

 تحلية وجود مبررات استنادا إلى النتائج التى أمكن التوصل اليهاا باساتخدام 
، أو أساالوب مناااظر آخاار لفحااص وتقياايم المعلومااات اآلفةةات لمخةةايرمالئاام 

العلميااة المتااوافرة، حيثمااا ينطبااق ذلااك ]االتفاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات، 
1997] 

test د مةواللنباتات أو المنتجةات النباتيةة أو غيرهةا مةن ال الرسميالفحص  اختبار
، بخاالف الفحاص البصاري، الاذي ينفاذ لتباين وجاود الخاضعة للةوائح

لمتطلبااات معينااة أو لتحديااد االمتثااال  آفةةاتأو للوقااوف علااى  اآلفةةات
 [2018؛ تنقيح الهيئة، 1990]المنظمة،  لصحة النباتيةمحد دة ل

tolerance level (of a 
pest) 

مسةةةةةةةةةةةةةةتو  
آلفةة )التحم  

 (ما

 انتشةارهاأو مناع  اآلفةةتلاك  مكافحةةما بوصفه عتبة العمل على  آفة ظهور
 [2009]الهيئة،  دخولهاأو 

transience  الوجةةةةةةةةةةةةةةةود
 العارض

 [1998. 8]المعيار الدولى رقم  توينهاإلى ال يتوقع أن يؤدى  آفةوجود 

transit  العبةةةةةةةةةةةةةةةةةور
 )الترانزيت(

 شحنة عابرةأنظر 

transparency تةةدابير الصةةحة النباتيةةةالمباادأ القاضااى بااأن تتااوافر علااى الصااعيد الاادولى  شفافية 
؛ تعديل لجنة الخبراء المعنية 1995واألسباب الداعية إلى وضعها ]المنظمة، 

، اسااتنادا الااى االتفاااق بشااأن تطبيااق تاادابير 1999بتاادابير الصااحة النباتيااة، 
منظمةةة التجةةارة الصااحة والصااحة النباتيااة لاادى منظمااة التجااارة العالميااة )

 ([1994العالمية، 

treatment أو إزالتهاا أو تعقيمهاا أو  تخميلهةاأو  اآلفةاتلقتال  سةميارإجراء مرخص به  *معالجةال
. 15؛ المعيااار الاادولي رقاام 1995؛ تعااديل المنظمااة، 1990]المنظمااة،  إماتتهةةا

؛ الهيئة المؤقتة لتدابير الصاحة النباتياة، 2003. 18؛ المعيار الدولي رقم 2002
2005] 

treatment schedule   جةةةةةةةةةةةةةةةةةداو
 المعامالت

التااي يتعااين اسااتيفاؤها  للتوصاال إلااى  المعةةامالتالمعلماات الرئيسااية إلحاادى 
أو الااتخلص منهااا، أو  إبطةةا  مفعولهةةاالنتيجااة المتوخاااة )مثاال قتاال آفااات أو 

محادد ]المعيااار  فعاليةة( عناد مساتوى إ الةة حيويتهةاجعلهاا غيار خصابة أو 
 [2007. 28الدولي رقم 

visual examination  المعاينةةةةةةةةةةةةةةة
 البصرية

دة أو بواساااطة عدساااة أو مجساااام أو ا لمعايناااة باساااتخدام العاااين المجااار 
 [2018؛ تنقيح الهيئة، 2005. 23]المعيار الدولي رقم مجهر بصري آخر   

wood (as a 
commodity class) 

 أخشةةةةةةةةةةةةةةةاب
فئةة بوصفها )

  )*سلعية

و مخلفااات الخشااب المسااتدير، والخشااب المنشااور، والشااظايا ، الساالع مثاال 
 مةواد التعبئةة الخشةبيةباساتثناء القشارة، ماع وجاود أو بادون وجاود الخشب 

 [2001؛ تعديل الهيئة المؤقتة، 1990]المنظمة،  منتجات البامبوو

wood packaging 
material 

مةةواد التعبئةةة 
 الخشبية

أو منتجات األخشاب )باستثناء منتجات الورق( التاى تساتخدم  الخش تشمل 
 (أخشةةاب فةةرش الشةةحنةمااا )بمااا فااي ذلااك  سةةلعةكدعامات.ولحمايااة أو نقاال 

 [2002. 15]المعيار الدولى رقم 
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 2001في دورتها الثالثة في أبريل/نيسان بل الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية ألول مرة من قِّ  الضميمة ههذ تاعتمد
 2012مارس/آذار في الدورة السابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية في  الضميمة هواعتمدت المراجعة األولى لهذ

 .من المعيار واجب االعتبارجزء  الضميمة

و"ليسةةت  "المكافحةةة الرسةةمية"خطةةوي توجيهيةةة لتفسةةير وتطبيةة  مفهةةومي : 1ضةةميمة 
 "مو عة عل  نطاق واسع

 المقدمة

 النطاق

 توجيهاً عن: الضميمةتؤمن هذه 

 المكافحة الرسمية لآلفات الخاضعة للوائح،  -

تحديد متى يمكن اعتبار آفة ما بأنها موجودة ولكنها غير موزعة علاى نطااق واساع، التخااذ و -
 ا إذا كانت ترقى لمرتبة آفة حجريةقرار فيم

 المراجع

البوابااة الدوليااة لااى المعااايير الدوليااة للصااحة النباتيااة. وهااي متاحااة علااى إالمعيااار هااذا يشااير 
 )www.IPPC.int)للصحة النباتية 

 تعريف

ف المكافحة الرسمية على أنها:  تعر 

النباتيااة الُملزمااة وتطبيااق إجااراءات الصااحة النباتيااة الُملزمااة بهاادف  اإلنفاااذ النشااط للااوائح الصااحة
 استئصال أو إحتواء آفات حجرية أو إلدارة آفات غير حجرية خاضعة للوائح.

 الخلفية

الكلمات "موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسع ومكافحة رسمياً" تعبار عان مفهاوم أساساي 
لاذلك التعرياف، يجاب أن تكاون األفاة الحجرياة دائمااً ذات أهمياة في تعرياف آفاة َحْجرياة. واساتناداً 

إقتصادية ممكنة للمنطقة المهددة. وإضافة لذلك، ينبغي أن تفي إما بمعيار أنها غير موجودة في تلاك 
المنطقة أو أن تفي بالمعايير المجتمعة كونها موجودة ولكنها غير موزعة على نطاق واسع وتخضع 

 .لمكافحة رسمية

باال علااى أنااه " ينشااأ أو يُاارخَّص بااه أو ينفَّااذ ماان قِّ  ارساامي مساارد مصااطلحات الصااحة النباتيااةف يعاار ِّ 
تقليص، أو احتواء أو استئصال لتجماع إحادى "، والمكافحة على أنها "منظمة قطرية لوقاية النباتات

بتوليفة بشكل كاف  ومع ذلك، فألغراض الصحة النباتية، ال يعب ِّر مفهوم المكافحة الرسمية ".اآلفات
 من هذين التعريفين.

 والغرض من هذه الضميمة هو تقديم وصف أكثر دقة لتفسير:

مفهوم المكافحة الرسمية وتطبيقه في مجال الممارساة لآلفاات الحجرياة الموجاودة فاي منطقاة  -
 ما وأيضاً لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، و

ضاع لمكافحاة رسامية" لآلفاات مفهوم " موجاودة ولكنهاا غيار موزعاة علاى نطااق واساع وتخ -
 الحجرية.

"غير موزعة على نطاق واسع" ليس مصطلحاً مشموالً في وصف وضع اآلفة الُمدرج في المعياار 
 .8رقم الدولي لتدابير الصحة النباتية 

http://www.ippc.int/
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 المتطلبات

 متطلبات عامة -1

والشافافية، وتعاادل ، وبخاصاة مباادئ عادم التميياز، 1رقم تخضع المكافحة الرسمية للمعيار الدولي 
 .تدابير الصحة النباتية، وتحليل مخاطر اآلفات

 المكافحة الرسمية 1-1

 تشمل المكافحة الرسمية على:

 و/أو اإلحتواء في المنطقة )المناطق( المصابة اإلستئصال -

 المراقبة في المنطقة )المناطق( المهددة -

بما في ذلك  المنطقة )المناطق( الخاضعة للوائح القيود المرتبطة بالحركة إلى أو ضمن  -
 تدابير الصحة النباتية المطبقة عند اإلستيراد.

ماة ومان المطلاوب، كحاد أدناى، أن يكاون تقيايم  .تشمل جميع برامج المكافحاة الرسامية عناصار ُملزِّ
افحااة البرنااامج ومراقبااة اآلفااة جاازءاً ماان باارامج المكافحااة الرساامية لتحديااد ماادى الحاجااة إلااى المك

ويتعاايَّن أن تكااون  .المطبقااة عنااد االسااتيراد للغاارض نفسااه الصااحة النباتيااة وتأثيرهااا، لتبرياار تاادابير
 أدناه(. 2-2التي تطبَّق عند االستيراد متسقة مع مبدأ عدم التمييز )أنظر القسم  الصحة النباتية تدابير

أمااا  .واالحتااواء عنصااراً للتقلاايصوبالنساابة لآلفااات الَحْجريااة، يجااوز أن تشاامل تاادابير االستئصااال 
بالنسبة لآلفات غير الَحْجرية الخاضعة للوائح، فيجوز استخدام عنصر للتقليص لتالفي حادوث آثاار 

 .اقتصادية غير مقبولة حيث أن ذلك ينطبق على االستخدام المقصود لنباتات الغرس

 غير مو عة عل  نطاق واسع 1-2

يعزو إلى وجود اآلفة وتوزيعها ضمن منطقة ماا. يمكان "غير موزعة على نطاق واسع" هو مفهوم 
وضع اآلفة في فئاة موجاودة وموزعاة علاى نطااق واساع فاي منطقاة ماا أو غيار موزعاة علاى نحاو 
واسع، أوغائبة. وفي تحليل مخاطر اآلفة، ياتم تحدياد فيماا إذا كانات اآلفاة غيار موزعاة علاى نطااق 

ه ال يتوقاع تاوط ن آفاة ماا وبالتاالي فهاي ليسات التصنيف. يعني الوجاود العاارض أنا واسع في خطوة
 ذات صلة بمفهوم "غير موزعة على نطاق واسع".

وفي حالة آفة حجرية موجودة ولكنهاا غيار موزعاة علاى نطااق واساع، يتعايَّن علاى البلاد المساتورد 
 تعريف المنطقة )المناطق( المصابة والمنطقاة )المنااطق( المهاددة. وعنادما تعتبار آفاة حجرياة غيار

موزعااة علااى نطاااق واسااع، فهااذا يعنااي أن اآلفااة محااددة فااي أجاازاء ماان توزعهااا الممكاان وأن هناااك 
مناطق خالية من اآلفة تكون في خطر من خسارة إقتصادية من دخولها أو انتشارها. وال تحتاج هذه 

أن المناطق المهددة أن تكون متجاورة ولكنها قد تتألف من عدة أجازاء مميازة. وبغياة تبريار إعاالن 
اآلفة غير موزعة على نحو واسع، يتعيَّن تأمين وصف وتحدياد للمنااطق المهاددة إذا تام طلاب ذلاك. 

 هناك درجة من عدم اليقين مرافقة ألي تصنيف للتوزيع. كما أن التصنيف قد يتغيَّر مع الزمن.

نطقاة التاي يتعي ن أن تكون المنطقة التي تكون فيها اآلفة غير موزعة على نحو واسع هاي ذاتهاا كالم
ينطبق عليها التأثير اإلقتصادي )مثل المنطقة المهددة( وحيثما تكون اآلفاة تحات مكافحاة رسامية أو 
معتبرة لمكافحة رسمية. إن اتخاذ قرار بأن آفاة ماا هاي آفاة حجرياة، بماا فاي ذلاك اعتباار توزيعهاا، 

لاى أناه قاد يكاون أكثار ووضع تلك اآلفة تحت مكافحة رسمية، يتم نمطيااً فيماا يخاص بلاداً بأكملاه. ع
مناسبة، في بعض األحوال، إلخضاع اآلفة للوائح على أنها آفة حجرية في أجزاء من البلد بادالً مان 
البلااد بأكملااه. ويتوجااب مراعاااة األهميااة اإلقتصااادية الممكنااة لآلفااة لتلااك األجاازاء عنااد تحديااد تاادابير 

 ً  هاي بلادان تشامل تخومهاا جزيارة أو الصحة النباتية. وكأمثلاة عان الحااالت التاي يكاون ذلاك مناسابا
أكثااار أو حااااالت أخااارى حيثماااا توجاااد حاااواجز طبيعياااة أو مختلقاااة إصاااطناعياً أماااام تاااوط ن اآلفاااة 
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وانتشااارها، ماان قبياال البلاادان الواسااعة التااي تكااون فيهااا محاصاايل محااددة مقيَّاادة بساابب الطقااس إلااى 
 مناطق معرفة بشكل جيد.

 القرار بتطبي  المكافحة الرسمية  1-3

قااد تختااار منظمااة قطريااة لوقايااة النباتااات فيمااا إذا كاناات سااتكافح رساامياً آفااة ذات أهميااة إقتصااادية 
محتملااة تكااون موجااودة ولكنهااا غياار موزعااة علااى نطاااق واسااع، مراعيااة العواماال ذات الصاالة ماان 

اآلفاة  تحليل مخاطر اآلفات، كتكلفة ومنافع إخضاع آفة للوائح، والقابلية اللوجستية والتقنية لمكافحاة
ضمن المنطقة المحددة. وإذا لم تكن اآلفة خاضعة لمكافحة رسمية، فإنها غير مؤهلة عناد ذلاك ك فاة 

 حجرية.

 شروي نوعية -2

تاارتبط الشااروط النوعيااة الواجااب الوفاااء بهااا بتحلياال مخاااطر اآلفااات، التبرياار الفنااي، عاادم التمييااز، 
ة، منطقااة التطبيااق وساالطة المنظمااة القطريااة الشاافافية، اإلنفاااذ، الطبيعااة الُملزمااة للمكافحااة الرساامي

 لوقاية النباتات والمشاركة في المكافحة الرسمية.

 التبرير الفني 2-1

الصاحة النباتياة مباررة فنيااً وتاؤدي شاروط االساتيراد المتعلقاة بيتعيَّن أن تكون المتطلبات المحلية و
 إلى تدابير صحة نباتية غير مميزة.

ة معرفاة باألهمياة اإلقتصاادية الُمْمكناة، التوزياع المحتمال وبارامج يتطلب تطبيق تعريف آفة حجريا
 (. ياتم تحدياد توصايف اآلفاة علاى أنهاا موجاودة وموزعاة2رقام )المعياار الادولي  المكافحة الرسمية

على نطاق واسع أو موجودة ولكنها غير موزعاة علاى نطااق واساع فيماا يتعلاق بتوزعهاا المحتمال. 
ويمثل التوزيع المحتمل المنطقة حياث قاد تصابح اآلفاة متوطناة إذا ماا أُعطيات الفرصاة مثال وجاود 

اتياة العوائل والعوامل البيئية المحفزة كاالطقس والترباة. وياؤمن المعياار الادولي لتادابير الصاحة النب
توجيهاااً عاان العواماال الواجااب مراعاتهااا أثناااء تقاادير احتمااال التااوط ن واإلنتشااار عنااد القيااام  11رقاام 

بتحليل مخاطر اآلفات. وفي حالة آفة تكون موجودة ولكنهاا غيار موزعاة علاى نطااق واساع، يتعايَّن 
 توطنة.أن يكون تقدير األهمية اإلقتصادية متعلق بالمنطقة التي تكون اآلفة فيها غير م

ع آفاة ماا فاي منطقاة ماا لمزياد مان اإلعتباار فيماا إذا كانات اآلفاة  يتعيَّن استخدام المراقبة لتحديد توز 
توجيهااً عان المراقباة، ويشامل أحكامااً  6رقام غير موزعة على نطاق واسع. ياؤمن المعياار الادولي 

نتشاار ومعادل التكااثر فاي عن الشفافية. قاد تاؤثر العوامال البيولوجياة كادورة حيااة اآلفاة، وساائل اإل
تصااميم باارامج المراقبااة، تفسااير بيانااات المسااح ومسااتوى الثقااة فااي تصاانيف آفااة مااا علااى أنهااا غياار 
موزعاة علاى نطااق واساع. إن توزياع آفاة ماا فاي منطقاة لايس ظرفااً ثابتااً. وقاد تساتوجب الظاروف 

 على نحو واسع. المتغيرة أو معلومات جديدة إعادة النظر فيما إذا كانت آفة ما غير موزعة

 عدم التمييز 2-2

الصاحة النباتياة ماان وشاروط االساتيراد المتعلقاة بيعاد مبادأ عادم التميياز ماا باين المتطلبااات المحلياة 
يتعاي ن، علاى وجاه الخصاوص، أال تكاون المتطلباات الخاصاة باالساتيراد أكثار   المباادئ األساساية.

د. ل  ذلك، يتعيَّن وجود توافق بين المتطلباات المحلياةتشدداً من تأثير المكافحة الرسمية في بلد مستورِّ
 :بالنسبة آلفة محددة وشروط االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية

 أال تكون متطلبات االستيراد أكثر تشدداً من المتطلبات المحلية. يتعيَّن -

 متكافئاً.أن تكون المتطلبات المحلية ومتطلبات االستيراد متماثلة أو أن يكون تأثيرها  يتعيَّن -

مة في المتطلبات المحلية ومتطلبات االستيراد متماثلة. يتعيَّن -  أن تكون العناصر الُملزِّ

أن تكااون كثافااة تفتاايش الشااحنات المسااتوردة مماثلااة للعمليااات المكافئااة لهااا فااي باارامج  يتعاايَّن -
 المكافحة المحلية.
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مكافئاتهااا المطبقااة علااى  أن تكااون أعمااال الصااحة النباتيااة أو فااي حالااة عاادم االمتثااال، يتعاايَّن -
 الشحنات المستوردة مماثلة لإلجراءات المحلية أو مكافئة لها.

ل في البرنامج المحلي للمكافحة الرسمية، يتعيَّن - تطبيق مساتوى  في حالة تطبيق مستوى التحم 
ل نفسه على المواد المكافئة المستوردة وعلى وجه الخصوص، فاي حالاة عادم اتخااذ أي  التحم 

ل المعناي، يتجاوز ال الظهور ي البرنامج المحلي للمكافحة الرسمية ألن إجراء ف مستوى التحم 
مستوى يتجاوز فيها ال الظهور  اتخاذ أي عمل على الشحنة المستوردة إذا كان عندئذ ال يتعيَّن

ل نفسه ل لإلستيراد عن طريق التفتايش أو  .التحم  وعموماً، يتم تحديد اإلمتثال لمستويات التحم 
ال بالنسابة للشاحنات المحلياة عناد آخار  االختبار عند الدخول، بينما يتعيَّن تحديد مساتوى التحم 

 نقطة تطبَّق عندها تدابير المكافحة الرسمية.

في حالة السماح بخفض المساتوى أو إعاادة التصانيف فاي برناامج محلاي للمكافحاة الرسامية،  -
 .للشحنات المستوردة أن يكون هذا الخيار متاحاً أيضاً بالنسبة يتعيَّن

 الشفافية 2-3

الصاحة النباتياة وشاروط االساتيراد المتعلقاة ب أن تكون المتطلباات المحلياة للمكافحاة الرسامية يتعيَّن
 .موثقة، مع إتاحة الفرصة لإلطالع عليها عند الطلب

 اإلنفاذ 2-4

شااروط االسااتيراد المتعلقااة يتعاايَّن أن يكااون اإلنفاااذ المحلااي لباارامج المكافحااة الرساامية مكافئاااً إلنفاااذ 
 :ويتعيَّن أن يشمل اإلنفاذ علىبالصحة النباتية. 

 أساس قانوني -

 قواعد للتنفيذ العملي -

 التقييم والمراجعة -

 .نباتية في حالة عدم االمتثالالصحة عمليات الاتخاذ  -

 الطبيعة الملزمة للمكافحة الرسمية 2-5

ماة بمعناى أن يكاون جميا ع األشاخاص المعنياين ُملازمين قانونيااً باتخااذ تكون المكافحة الرسامية ُملزِّ
ماااً فااي جميااع  اإلجااراءات الالزمااة. ويكااون نطاااق باارامج المكافحااة الرساامية لآلفااات الَحْجريااة ُملزِّ
األحوال )فيما يخص إجراءات حمالت االستئصال، على سبيل المثال(، بينما يكون النطااق بالنسابة 

ماااً فقااط فااي ظااروف معينااة )باارامج إصاادار الشااهادات لآلفااات غياار الَحْجريااة الخاضااعة للااوائح ُمل زِّ
 .الرسمية، على سبيل المثال(

 منطقة التطبي  2-6

يمكن تطبيق برنامج للمكافحة الرسمية على المستوى القطري، أو شبه القطري أو مساتوى المنطقاة 
شااروط يكااون لالمحليااة. ويتعاايَّن تحديااد منطقااة تطبيااق تاادابير المكافحااة الرساامية. كمااا يتعاايَّن أن 

 .لمكافحة الرسميةلالتأثير نفسه للمتطلبات المحلية  االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية

 سلطة المنظمة القطرية لوقاية النباتات ومشاركتها في مجا  المكافحة الرسمية 2-7

 :يتعيَّن للمكافحة الرسمية

ن قبل المنظمة القطرية لوقاياة أن تُنشأ أو أن يكون معترفاً بها من جانب الطرف المتعاقد أو م -
 النباتات، بموجب سلطة تشريعية مناسبة

أن تقااوم بهااا، أو تااديرها أو تشاارف عليهااا المنظمااة القطريااة لوقايااة النباتااات، أو أن تكااون  -
 على أقل تقدير -خاضعة لتدقيقها/لمراجعتها، 

 أن يضمن الطرف المتعاقد أو المنظمة القطرية لوقاية النباتات إنفاذها -
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يكون الطرف المتعاقد أو المنظمة القطرية لوقاياة النباتاات هماا المسائوالن عان تعاديلها أو  أن -
 .إنهاء العمل بها أو إلغاء االعتراف الرسمي بها

ويجاوز أن تكاون أجهازة  .برامج المكافحة الرسةمية علة  الطةرف المتعاقةد مسؤولية ومسا لة تقع
أخرى غير المنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن جوانب من برامج المكافحة الرسامية، كماا 
يجوز إسناد مسؤولية جوانب معينة من برامج المكافحة الرسمية لسلطات قطرياة فرعياة أو للقطااع 

دراية كاملة بجمياع جواناب بارامج ويتعيَّن أن تكون المنظمة القطرية لوقاية النباتات على   .الخاص
 .المكافحة الرسمية في البلد
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 .2003في أبريل/نيسان  الخامسة في دورتها هذه الضميمةاعتمدت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية 

 من المعيار. واجب االعتبارجزء  الضميمة

: خطةةةوي توجيهيةةةة بشةةة   فهةةةم األهميةةةة االقتصةةةادية المحتملةةةة والمصةةةطلحات 2 الضةةةميمة
 المتصلة بها مع اإلشارة إل  االعتبارات البيئية

 الغرض والنطاق -1

توفر هذه الخطوط التوجيهية خلفياة الموضاوع وغيرهاا مان المعلوماات ذات الصالة بقصاد توضايح 
والمصطلحات المتصلة بها، حتى تكون مثل هذه المصطلحات مفهومة  األهمية االقتصادية المحتملة

بوضوح ويكاون تطبيقهاا متساقا ماع االتفاقياة الدولياة لوقاياة النباتاات )االتفاقياة(، والمعاايير الدولياة 
لتاادابير الصااحة النباتيااة. وتبااين هااذه الخطااوط التوجيهيااة أيضااا تطبيااق مبااادئ اقتصااادية معينااة فااي 

فاقيااة، وخاصااة فااي مااا يتعلااق بوقايااة األنااواع النباتيااة غياار المزروعة/الطليقااة، صاالتها بأهااداف االت
  .فاتآوالحياة النباتية البرية، والمواطن والنظم االيكولوجية، من األنواع الغريبة الغازية وهي 

  وتوضح الخطوط التوجيهية أن االتفاقية:

 ة باستخدام قيم نقدية أو غير نقدية؛يمكن أن تعبر عن االهتمامات البيئية من الناحية االقتصادي -

 اآلفات؛ألثر تؤكد أن التأثير السوقي ليس هو المؤشر الوحيد  -

فاي اتخااذ تادابير الصاحة النباتياة بالنسابة لآلفاات التاي ال األطراف المتعاقادة تحافظ على حق  -
، أو النظم يمكن بسهولة قياس األضرار االقتصادية التي تلحقها بالنباتات، أو المنتجات النباتية

 االيكولوجية في منطقة ما.

، أن نطاق االتفاقية يشمل وقاية النباتاات المزروعاة فاي القطااع باآلفاتكما أنها توضح، فيما يتعلق 
والنباتاات غيار المزروعة/الطليقاة، والحيااة النباتياة البرياة، ، -الغابااتو فالحة البسااتين - الزراعي

 والموائل والنظم االيكولوجية.

 لفيةالخ -2

فات ، بما فاي ذلاك تلاك التاي تتعلاق اآلأكدت االتفاقية، تاريخيا، أن النتائج المناوئة التي تترتب على 
بالنباتااات غياار المزروعة/الطليقااة، والحياااة النباتيااة البريااة، والموائاال، والاانظم االيكولوجيااة، تقاااس 
بالقيماااة االقتصاااادية. واإلشاااارة إلاااى تعاااابير اآلثاااار االقتصاااادية، والتاااأثير االقتصاااادي، واألهمياااة 

المقبول، وكذلك استخدام كلمة اقتصادي في االتفاقية االقتصادية المحتملة، والتأثير االقتصادي غير 
والمعاااايير الدولياااة لتااادابير الصاااحة النباتياااة قاااد أسااافر عااان شااايء مااان ساااوء الفهااام الساااتخدام هاااذه 

 ولبؤرة تركيز االتفاقية. المصطلحات

وينطبق نطاق االتفاقية على وقاية الحياة النباتية البرياة مماا أسافر عان إساهام مهام فاي الحفااظ علاى 
التنوع الحيوي. ومع ذلك فقد نشاأ ساوء فهام ماؤداه أن االتفاقياة ال تتركاز إال علاى الجاناب التجااري 

مااات البيئيااة وأنهااا محاادودة فااي نطاقهااا. ولاام يفهاام بوضااوح أن االتفاقيااة يمكاان أن تعباار عاان االهتما
ماع االتفاقاات األخارى، بماا فاي ذلاك باالتسااق بالقيمة االقتصادية. وأدى ذلك إلى نشأة قضايا تتعلق 

 اتفاقية التنوع الحيوي وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون.

 الصحة النباتية القيمة االقتصادية والنطاق البيئي لالتفاقية والمعايير الدولية لتدابير -3

االقتصااادية الااواردة فااي االتفاقيااة والمعااايير الدوليااة لتاادابير الصااحة  المصااطلحاتيمكاان تصاانيف 
 النباتية على النحو اآلتي.

 مصطلحات تحتاج إلى اجتهاد لتعزيز القرارات الخاصة بالسياسات:

 (؛آفة خاضعة للحجر الزراعياألهمية االقتصادية المحتملة )في تعريف  -

 (؛آفة غير حجرية تخضع للوائحر االقتصادي غير المقبول )في تعريف التأثي -
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 (.منطقة مهددةخسائر اقتصادية كبيرة )في تعريف  -

 مصطلحات تتعلق بأدلة تعزز االجتهادات السابقة: 

لتادابير الحد من اآلثار االقتصادية )في تعرياف لاوائح الصاحة النباتياة والتفساير المتفاق علياه  -
 (؛الصحة النباتية

 (؛تحليل مخاطر اآلفاتأدلة اقتصادية )في تعريف  -

 ؛)1997(من االتفاقية، 3-7تتسبب في أضرار اقتصادية )في المادة  -

المعياار الادولي رقام  و 11رقم الدولي التأثير االقتصادي المباشر وغير المباشر )في المعيار  -
 (؛16

 (؛11رقم  الدولي النتائج االقتصادية والنتائج االقتصادية المحتملة )في المعيار -

 (.11رقم  الدولي النتائج التجارية وغير التجارية )في المعيار -

، بخصاوص تصانيف اآلفاات، أناه ينبغاي وجاود 5-1-1-2، في القسم 11رقم  الدولي ويالحظ المعيار
 بمااا فااي ذلااكدالئاال واضااحة علااى أن اآلفااة ماان المحتماال أن يكااون لهااا تااأثير اقتصااادي غياار مقبول،

ماان المعااايير الدوليااة  3-2التااأثير علااى البيئااة، فااي منطقااة تحلياال مخاااطر اآلفااات. ويصااف القساام 
آثااار االجااراءات التااي تتبااع فااي تقاادير النتااائج االقتصااادية المحتملااة لاادخول آفااة مااا. ويمكاان أن تعتبر

 4-2-3-2قسم لتحليل النتائج التجارية. أما ال 2-2-3-2مباشرة أو غير مباشرة. ويتصدى القسم  اآلفات
فيوفر التوجيه بشأن تقدير النتائج غير التجارية والبيئية لدخول اآلفة. وهو يسلم بأن أنماط معينة من 
اآلثار قد ال تنطبق على سوق قائمة ال يمكن تحديدها بسهولة، لكن يسترسل ليباين أناه يمكان تقرياب 

ا كان القياس الكمي غير ممكن، فإن التأثير بمنهج تقييم غير سوقي مناسب. ويالحظ هذا القسم أنه إذ
هذا الجزء من التقدير ينبغي أن يتضمن على األقل تحليال كيفياا )وصافيا( وشارحا لطريقاة اساتخدام 

( اآلثاار لآلفاات )اآلثاار غيار المباشارة 2-1-3-2. ويغطي القسم اآلفات المعلومات في تحليل مخاطر
دابير المكافحاة، وذلاك كجازء مان تحليال النتاائج البيئية أو غيرها من اآلثاار غيار المرغاوب فيهاا لتا

ياوفر اإلرشااد  4-3غيار مقباول، فاإن القسام  اآلفاات . وحيثما اعتبر أحد مخاطرالمحتملة االقتصادية
، بما في ذلك قياس الكفاءة التكاليفية، وإمكانياة التطبياق اآلفات بشأن انتقاء أوجه خيار إدارة مخاطر

 ة.والتدابير األقل تقييدا للتجار

، سلمت الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية بأنه ينبغي، لمراعاة االهتمامات 2001في أبريل/نيسان 
البيئية، في إطاار المهماة الحالياة لالتفاقياة، أن يشامل التوضايح اإلضاافي النظار فاي النقااط الخماس 

 :لآلفاتالمقترحة التالية التي تتعلق بالمخاطر البيئية المحتملة 

 أو إزالة األنواع النباتية المحلية المعرضة للخطر )أو المهددة(؛تخفيض  -

تخفااايض أو إزالاااة ناااوع نبااااتي رئيساااي )ناااوع يقاااوم بااادور رئيساااي فاااي الحفااااظ علاااى نظاااام  -
 إيكولوجي(؛

 تخفيض أو إزالة نوع نباتي يعد عنصرا رئيسيا من نظام أيكولوجي محلي؛ -

 ر عن زعزعة استقرار نظام أيكولوجي؛إحداث تغير في التنوع الحيوي النباتي على نحو يسف -

اإلشااعار عاان باارامج مكافحااة أو إزالااة أو إدارة قااد تنشااأ الحاجااة إليهااا إذا دخلاات آفااة حجريااة،  -
وتأثير هذه البرامج )استخدام مبيدات اآلفات أو المفترساات أو الطفيلياات غيار المحلياة( علاى 

 التنوع الحيوي.

النباتيااة، أن نطاااق االتفاقيااة يشاامل وقايااة النباتااات وماان ثاام، فماان الواضااح، فيمااا يتعلااق باآلفااات 
المزروعااة فااي القطاااع الزراعااي )فالحااة البساااتين والغابااات(، والنباتااات غياار المزروعة/الطليقااة، 

 والحياة النباتية البرية والنظم اإليكولوجية.
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 االعتبارات االقتصادية في تحلي  مخاير اآلفات -4

 أنماي اآلثار االقتصادية 4-1

غي، في تحليل مخاطر اآلفات، أال تفسر اآلثار االقتصادية على أنهاا آثاار ساوقية فحساب. فالسالع ينب
ال تبااع فاي األساواق التجارياة يمكان أن تكاون لهاا قيماة اقتصاادية، كماا أن التحليال  والخدمات التي

ارا يااوفر إطاا اآلثااار االقتصاااديةيتجاااوز كثياارا نطاااق دراسااة الساالع والخاادمات. واسااتخدام مصااطلح 
يااة(. ويسااتخدم االجتماعيجااوز أن تحلاال فيااه طائفااة واسااعة ماان اآلثااار )بمااا فااي ذلااك اآلثااار البيئيااة و

التحليل االقتصادي القيمة النقدية كمقياس لتمكين راسمي السياسات من مقارنة تكاليف وفوائد أنواع 
لكيفية والبيئية التي مختلفة من السلع والخدمات. وال يستبعد ذلك استخدام أدوات أخرى كالتحليالت ا

 قد ال تستخدم القيم النقدية.

 التكاليف والفوائد 4-2

يتمثل أحد المعايير االقتصادية العامة في اتباع أياة سياساة إذا كانات فوائادها تضااهي تكاليفهاا علاى 
األقل. وتساتخدم التكااليف والفوائاد بمفهومهاا الواساع لتشامل الجواناب الساوقية وغيار الساوقية علاى 
السواء. ويمكن أن تتمث ل التكاليف والفوائد بكل من المقاييس الكمية والنوعية. وقد يكون قياس السلع 

 إال أن النظر فيه يعد أمرا أساسيا مع ذلك. والخدمات غير السوقية صعبا من الناحية الكمية

تعلقة بالتكااليف وال يستطيع التحليل االقتصادي ألغراض الصحة النباتية أن يوفر إال المعلومات الم
والفوائد وهو ال يحكم على ما إذا كان توزيع ما لتكاليف وفوائد سياسة معينة أفضال بالضارورة مان 
توزيع آخر لها. وينبغي من حيث المبدأ، قياس الفوائد والتكاليف بغض النظار عان مان ساتعود علياه 

ات تتعلق بالسياسات، فإناه أو يتحمل عبئها. ونظرا ألن األحكام الخاصة بالتوزيع المفضل هي خيار
 ينبغي أن تكون لهذه األخيرة عالقة منطقية باعتبارات الصحة النباتية.

وينبغي أن تؤخذ التكاليف والفوائد في الحسابان ساواء كانات نتيجاة مباشارة أو غيار مباشارة لادخول 
وقاد ال تكاون آفة أو كان ال بد من حدوث سلسلة مان المساببات قبال تكباد التكااليف أو تحقاق الفوائاد. 

التكاليف والفوائد المقترنة بالنتائج غير المباشارة لادخول آفاة مؤكادة بانفس درجاة التكااليف والفوائاد 
المقترنة بالنتائج المباشرة لذلك. وكثيرا ما ال تكون هناك معلومات نقدية بشاأن تكلفاة أياة خساارة قاد 

ل أن يحاادد ويفساار الشااكوك التااي تاانجم عاان دخااول اآلفااات إلااى البيئااات الطبيعيااة. وينبغااي ألي تحلياا
 تكتنف تقدير التكاليف والفوائد كما ينبغي أن يبين بوضوح االفتراضات التي يقوم عليها.

 التطبي  -5

 فات أهمية اقتصادية محتملة:آلقبل القول بأن آلفة من آ 1ينبغي الوفاء بالمعايير اآلتية

 وجود احتمال للدخول إلى منطقة تحليل مخاطر اآلفات؛ -

 وجود احتمال االنتشار بعد التوطن؛ -

 احتمال حدوث تأثير ضار على النبات، ومثال: -

 المحاصيل )خسائر في الغالت أو الجودة مثال(؛ أو •

 البيئة، مثل اإلضرار بالنظم االيكولوجية؛ أو •

 قيمة محددة أخرى، مثل االستجمام، أو السياحة، أو جمال الطبيعة. •

، هو أحد أناواع األضارار اآلفات، فإن الضرر البيئي الناتج عن دخول إحدى 3وكما أشير في القسم 
التااي تعتاارف بهااا االتفاقيااة. وبالتااالي، وفيمااا يتعلااق بالمعيااار الثالااث أعاااله، لألطااراف المتعاقاادة فااي 
االتفاقية الحق في أن تتخذ تدابير للصحة النباتية حتى وإن اقتصرت على آفة واحادة فقاط يحتمال أن 

                                                      
( تنص على أنه 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) 3-فيما يتصل بالمعيارين األول والثاني، فإن المادة السابعة  1

 بالنسبة "لآلفات التي قد
 التي تتخذ حيال هذه اآلفات لها ما يبررها من الناحية الفنية".ال تكون قادرة على التوطن، ينبغي أن تكون التدابير 
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لبيئة فحسب. وينبغي أن يقوم هذا اإلجراء على أسااس تحليال لمخااطر اآلفاات يشامل النظار تضر با
في دالئل اإلضرار المحتمل بالبيئة. ولدى بيان التاأثير المباشار وغيار المباشار لآلفاات علاى البيئاة، 

 ينبغي تحديد طبيعة األضرار أو الخسائر، الناجمة عن دخول اآلفة، في تحليل مخاطر اآلفات.

في حالة اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، فإن دخول اآلفة في منطقة موضع اهتماام واآلثاار و
البيئياااة لاااذلك ال تعاااد معاااايير ذات صااالة وثيقاااة ببحاااث التاااأثير غيااار المقباااول اقتصااااديا، نظااارا ألن 

لتدابير  11رقم  الدولي والمعيار 16رقم  الدولي مجموعات هذه اآلفات متوطنة بالفعل )أنظر المعيار
 الصحة النباتية(.
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 من المعيار. واجب االتباعيقصد بهذا المرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

 2 للضميمةمرف  

 .الضميمة ههذيوفر هذا المرفق توضيحا إضافيا لبعض المصطلحات المستخدمة في 

: يسااتخدم فااي المقااام األول القاايم النقديااة لتمكااين راساامي السياسااات ماان مقارنااة التحلياال االقتصااادي
تكاليف وفوائد مختلف أنواع السلع والخدمات. وهو يتجاوز مجرد دراسة السلع والخدمات الساوقية. 

النقديااة؛ مثااال ذلااك، وال يمنااع التحلياال االقتصااادي ماان اسااتخدام مقاااييس أخاارى ال تسااتخدم القيمااة 
 التحليل الكيفي أو البيئي.

: تشاامل كاال ماان اآلثااار السااوقية واآلثااار غياار السااوقية، مثاال االعتبااارات البيئيااة اآلثااار االقتصااادية
ياة. االجتماعية. وقد يكاون مان الصاعب قيااس القيماة االقتصاادية لآلثاار البيئياة أو اآلثاار االجتماعو

حسن أحواله أو القيمة الجمالياة لغاياة أو دغال. ويمكان النظار فاي ومثال ذلك، بقاء نوع نباتي آخر و
 القيمة الكيفية أو الكمية على السواء لدى قياس اآلثار االقتصادية.

: يشمل ذلك كل من القياسات السوقية والنتائج التي قد ال يكون مان التأثير االقتصادي آلفات النباتات
ة، وإن كانت تمثال خساارة أو ضاررا للنباتاات المزروعاة، السهل قياسها بالقيمة االقتصادية المباشر

 أو النباتات غير المزروعة، أو المنتجات النباتية.

: هاااي األسااااس لقيااااس تكلفاااة أثااار التغيااارات )فاااي التناااوع الحياااوي، أو الااانظم القيماااة االقتصاااادية
( علاى الرفاهاة اإليكولوجية، أو الموارد الخاضاعة لاإلدارة، أو الماوارد الطبيعياة علاى سابيل المثاال

ال تباااع فااي األسااواق التجاريااة قيمااة اقتصااادية.  البشاارية. ويمكاان أن تكااون للساالع والخاادمات التااي
وتحديااد القيمااة االقتصااادية ال يمنااع االهتمامااات األخالقيااة أو الغيريااة ببقاااء وحساان أحااوال األنااواع 

 األخرى على أساس من السلوك التعاوني.

 أو الخصائص بقيمة أخرى غير القيمة النقدية أو الرقمية. : هو تقييم الصفاتالقياس الكيفي

 : هو تقييم الصفات أو الخصائص بالقيمة النقدية أو غيرها من التعابير الرقمية.القياس الكمي
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 2009أبريل/نيسان  -مارس/آذار  في الرابعةول مرة من قِّبل هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها اعتمد هذا المرفق أل
 من المعيار. واجب االتباعيقصد بهذا المرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

ع البيولوجي في عالقتها بقائمة مصطلحات الصحة : 1المرف   مصطلحات اتفاقية التنوة
 النباتية

 المقدمة -1

، إيضاح أن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يشمل المخااطر الناشائة عان اآلفاات 2001تم، منذ 
التي تؤثر في المقام األول على البيئة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك النباتات الضارة. ومن ثام فقاد 

 5المعيااار الاادولي رقاام فحااص فريااق الخبااراء الفنااي المعنااي بقائمااة المصااطلحات، الااذي يسااتعرض 
(، إمكانياة إضاافة مساردال، المشاار إليهاا فيماا بعاد بتعبيار 2008مصطلحات الصحة النباتية، مسرد )

مصطلحات وتعاريف جديدة إلاى المعياار الادولي لتادابير الصاحة النباتياة لتغطياة هاذا المجاال الاذي 
اريف المساتخدمة فاي اتفاقياة يثير االنشغال. وقد نظر الفريق، بصفة خاصة، في المصطلحات والتع

بغية إضافتها إلى القائماة، علاى نحاو ماا حادث مان قبال فاي عادة حااالت بالنسابة  *التنوع البيولوجي
 لمصطلحات منظمات دولية أخرى.

إال أن دراسة المصطلحات والتعاريف التي تتيحهاا اتفاقياة التناوع البيولاوجي قاد أظهارت أنهاا تقاوم 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بحيث تشاير المصاطلحات المتماثلاة  على مفاهيم تختلف عن مفاهيم

إلااى معااان مختلفااة بوضااوح. لااذلك فإنااه لاام يمكاان اسااتخدام مصااطلحات وتعاااريف اتفاقيااة التنااوع 
البيولااوجي فااي قائمااة المصااطلحات مباشاارة. وقااد تقاارر، باادال ماان ذلااك، عاارض هااذه المصااطلحات 

ئمة، مع تقديم إيضاحات لكيفية اختالفها عن مصطلحات االتفاقية والتعاريف في المرفق الحالي بالقا
 الدولية لوقاية النباتات.

وال يقصد من هذا المرفق تقديم إيضاح لنطاق اتفاقية التنوع البيولاوجي وال لنطااق االتفاقياة الدولياة 
 لوقاية النباتات.

 العرض -2

ي البداية التعريف الخاص باتفاقية فيما يتعلق بكل مصطلح من المصطلحات موضع البحث، أدرج ف
التنوع البيولوجي. ووضع مقابل كل تعريف "إيضااح فاي ساياق االتفاقياة الدولياة لوقاياة النباتاات"، 
تظهر فيه، كالمعتاد، مصطلحات القائمة أو مشتقات منها بحروف داكنة. وقد تضم هذه اإليضااحات 

لحالااة تكااون المصااطلحات بحااروف داكنااة أيضااا مصااطلحات اتفاقيااة التنااوع البيولااوجي، وفااي هااذه ا
(". وتشك ل اإليضاحات الجزء الرئيسي من هذا المرفق. ويتبع كل منها CBDأيضاً متبوعة بالرمز")

 مالحظات، تقد م إيضاحات إضافية لبعض الصعوبات.

 

 

 

 

_______________ 
األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي )أمانة إن  المصطلحات والتعاريف التي تتناولها هذه الوثيقة هي نتيجة مناقشات  *

 اتفاقية التنوع البيولوجي( حول األنواع الدخيلة الغازية.
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 المصطلحات -3

 "األنواع الدخيلة" 3-1

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إدخالها نوع، أو نوع فرعي، أو نوع تصنيفي أدنى جرى 

أو الحاضر؛ وتشمل أي  1خارج توزع ها الطبيعي الماضي

جزء، أو خاليا تناسلية أو بذور أو بيض، أو مكثرات لهذه 

 .األنواع التي قد يمكنها البقاء والتكاثر فيما بعد

أو جماعة، في أي طور من  3هو فرد (CBD) 2النوع الدخي 

صيل في غير أ كائنأطوار الحياة، أو جزء قابل للحياة من 

 .المنطقة، إلى تلك 5بواسطة اإلنسان 4دخ ما  منطقة

 مالحظات:
إن التحديااد الخاااص بااالتوزع "الماضااي والحاضاار" لاايس ذي صاالة بااأغراض االتفاقيااة الدوليااة لوقايااة النباتااات، ألن األخياارة معني ااة  1

كان موجوداً اآلن. إن كلماة "ماضاي" فاي تعرياف اتفاقياة باألوضاع الحالية فقط. وال يهم فيما إذا كان النوع موجوداً في الماضي أو إذا 
التنوع البيولوجي من المفترض أن تسمح بإعادة إدخال نوع ما إلى منطقة أضاحى فيهاا  هاذا الناوع منقرضااً )مناذ عهاد قرياب(  وهكاذا 

 فالمفترض أال يعتبر النوع المعاد إدخاله نوعا دخيال.
 ما وتوزعه مقارنة بمجاله الطبيعي. وهو ال ينطوي على أن الكائن ضار.مصطلح "دخيل" يشير فقط إلى موقع كائن  2
يشدد تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي على الوجود الفيزيائي ألفراد النوع عند وقت معين، في حين أن مفهاوم االتفاقياة الدولياة لوقاياة  3

ع الجغرافي للنوع التصنيفي بشك  ل عام.النباتات لوجود آفة ما يرتبط بالتوز 
ع البيولوجي، يكون النوع الدخيل موجودا بالفعل في  4 التي ال تدخل ضمن مجال توزعه األصلي )انظار  المنطقةألغراض اتفاقية التنو 

أدناه(. أما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنها تهتم أكثر باألنواع التي ال توجاد بعاد فاي المنطقاة موضاع االهتماام )أي  إدخا مصطلح 
اآلفات الحجرية(، وبالتالي فإن مصطلح "دخيل" غير مناسب بالنسبة لها، وقد استخدمت مصطلحات مثل "غريب"، "غيار أصايل" أو 

دولية لتدابير الصحة النباتية. وبغية تجنب الخلط، قد يكون من األفضل استعمال مصطلح واحد فقط مان هاذه "غير بلدي" في المعايير ال
المصطلحات، وفي هذه الحالة قد يكون "غير أصيل" األكثر مالءمة، وبخاصة أنه يمكن أن يقابل عكسه "أصيل". أما بالنسبة لمصطلح 

 ترجمة. "غريب" فهو غير مالئم ألنه يمثل مشكالت في ال
االتفاقية فهو يمد ببساطة مجاله الطبيعي. وألغراض  (CBD) نوع دخي بوسائل طبيعية ال يعني أنه  منطقةنوع غير أصيل دخل إلى  5

 محتملة. آفة حجرية، وال يزال هذا النوع يعتبر الدولية لوقاية النباتات

 "إدخا " 3-2

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتإيضاح في سياق  تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

خارج مجاله الطبيعي )في الماضي أو  6انتقال نوع دخيل
الحاضر( بوساطة اإلنسان، بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة. وقد تكون هذه الحركة إما ضمن البلد أو فيما بين 
البلدان أو المناطق الواقعة خارج الوالية القانونية 

 7الوطنية.

، عن يكو  غير أصي  فيها منطقةما إلى  نوع دخو هو 
طريق االنتقال إليها بواسطة اإلنسان، إما مباشرة من منطقة 

)باالنتقال  8يكون فيها النوع أصيالً أو بشكل غير مباشر
المتتالي من منطقة يكون النوع فيها أصيالً عبر منطقة أو عدة 

 مناطق ال يكون فيها أصيالً(.

 مالحظات:
، وبالتالي نوع دخل المنطقة فعالً. مع أنه يمكان (CBD) بنوع دخي يتعلق  (CBD) اإلدخا يقترح تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي أن  6

االفتراض، على أساس العديد من الوثائق األخرى التي أتاحتها اتفاقية التنوع البيولوجي، أن األمر ليس كذلك، وأنه يتعلاق بحااالت فيهاا 
نوع ما عادة مارات، أماا بالنسابة لالتفاقياة  إدخا . فبالنسبة التفاقية التنوع البيولوجي يمكن (CBD)غير أصيل للمرة األولى  لنوع إدخا 

 نوع بعد توطنه. إدخا الدولية لوقاية النباتات فإنه ال يمكن، إعادة 
 لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.إن مسألة "المناطق الواقعة خارج الوالية القانونية الوطنية" ليست بذات أهمية  7
ال ينص  التعريف بشكل محدد، في حالة االنتقال غير المباشر، علاى ماا إذا كاان ينبغاي اعتباار كال  انتقاال مان منطقاة واحادة علاى أناه  8

د(، أو ما إذا كان يمكن لبعض الحاالت أن تكون انتقاال طبيعياا. ويبارز هاذا  (CBD) إدخا  د أو غير متعم  )بواسطة اإلنسان، بشكل متعم 
مجاورة. ويبدو أنه يمكن  منطقةواحدة ومن ثم ينتقل طبيعياً إلى  منطقةنوع ما إلى  (CBD) إدخا السؤال، على سبيل المثال، عندما يتم 

في المنطقة المجاورة، رغم أناه دخلهاا بصاورة  (CBD) دخيالغير مباشر، بحيث يكون النوع المعني  (CBD) خا إداعتبار ذلك بمثابة 
ت طبيعية. وفي سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنه ال يترتاب علاى البلاد الوسايط، الاذي حادث مناه االنتقاال الطبيعاي أياة التزاماا

اد إذا ماا أنشاأ البلاد  (CBD) اإلدخةا يعاي، رغام أناه قاد يكاون علياه التازام بمناع للعمل على الحد  من االنتقال الطب اد أو غيار المتعم  المتعم 
 مقابل ذلك. تدابير صحة نباتيةالمستورد المعني 
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 "األنواع الدخيلة الغا ية" 3-3

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

ع البيولوجي9أنواع دخيلة   أنواع دخيلةهي  (CBD) 12األنواع الدخيلة الغا ية .11،10يهدد إدخالها و/أو انتشارها التنو 
(CBD)  ،ًبحكم توطن ها  بالنباتاتأصبحت ضارة

أنها (CBD)14تحلي  المخاير، أو يظهر 13وانتشارها
 .بالنباتاتيحتمل أن تكون ضارة 

 مالحظات:
يساتخدم تعبيار "يضار"، فاي  لآلفةةال يوجد مقابل مباشر لتعبير"يهدد" في لغة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. فتعرياف هاذه االتفاقياة  9

)تحليال مخااطر  11إلى "األهمية االقتصادية". ويوضاح المعياار الادولي لتادابير الصاحة النباتياة رقام  الحجرية اآلفةحين يشير تعريف 
بصاورة  بالنباتةاترية، بما في ذلك المخاطر على البيئة والموارد المحورة وراثيا،( أن اآلفات الحجرية قد تكون "ضاارة" اآلفات الحج

بقائماة المصاطلحات أن "األهمياة االقتصاادية"  2مباشرة )عن طريق مكونات أخرى للنظم اإليكولوجية(، في حين يوضح الملحق رقام 
 ل أو البيئة أو بعض القيم المحددة األخرى )الترويح والسياحة، والنواحي الجمالية(.تتوقف على التأثير الضار بالمحاصي

تهدد "التنوع البيولوجي". ليس هذا من تعبيرات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وتنشاأ مساألة ماا إذا  (CBDاألنواع دخيلة الغا ية ) 10
تالي: إعطاء "التناوع البيولاوجي" معناى واساعا يشامل جمياع النباتاات المزروعاة فاي كان له نطاق يقابل نطاق هذه االتفاقية. وسيلزم بال

مان أجال الغاباات أو التجميال أو إدارة الموئال، فضاال  وغرستغير األصلية التي استوردت  والنباتاتالزراعية،  –النظم اإليكولوجية 
فاي  النباتةاتال تحماي  واالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتيكن. ، سواء كان من "صنع اإلنسان" أو لم موئ األصلية في أي  النباتاتعن 

أي من هذه الحااالت، إال أناه لايس واضاحا ماا إذا كاان نطااق اتفاقياة التناوع البيولاوجي واساع إلاى هاذا الحاد، فابعض تعااريف "التناوع 
 البيولوجي" تتخذ نظرة أضيق كثيرا من ذلك.

11 
أن تهاادد أيضااا "الاانظم اإليكولوجيااة، أو  لألنةةواع الدخيلةةة الغا يةةةعلااى أساااس وثااائق أخاارى تتيحهااا اتفاقيااة التنااوع البيولااوجي يمكاان 

 الموائل أو األنواع".
زياة" برمتهاا وال يتنااول تعبيار "الغا األنةواع الدخيلةة الغا يةةيتعلق تعريف اتفاقية التنوع البيولاوجي واإليضااح الخااص باه بعباارة  12

 بصورة محددة.
ع البيولاااوجيالنباتةةةاتإن ساااياق االتفاقياااة الدولياااة لوقاياااة النباتاااات هاااو حماياااة  13  . ومااان الواضاااح أن هنااااك تاااأثيرات فاااي التناااو 

. وتهاتم االتفاقياة الدولياة باالتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةاتليسات باذات صالة  (CBDأنةواع دخيلةة غا يةة )، وهناك النباتاتال تخص 
عنصارا مان  المنتجةات النباتيةة، لكن من غير الواضح إلاى أي مادى تعتبار اتفاقياة التناوع البيولاوجي بالمنتجات النباتيةة النباتات لوقاي

 التنوع البيولوجي.
تضاار  التااي لام تاادخل المنطقاة المهااددة أباادا كائناات يحتماال أن الكائنةةاتبالنسابة لالتفاقيااة الدولياة لوقايااة النباتااات يمكان أيضااا اعتباار  14

 .مخايراآلفات لتحلي ، نتيجة النباتات

 "التويةن" 3-4

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

جديد  موئ في  نوع دخي ينتج بنجاح في، إطارها،  15عملية
 مع كون استمراره في البقاء مرجحا. 16ذرية

بالتكاثر الناجح، في موئل (، CBDتوط ن نوع دخيل )
 في المنطقة

 التي دخلها.

 مالحظات:
، شريطة أن يكون للذرياة (CBDتويةنا  )هي عملية، وليست نتيجة. ويبدو أن جيالً واحداً من التكاثر يمكن أن يكون ( CBDالتويةن ) 15

االتفاقيةة إمكانية البقاء المستمر )ما عدا ذلك قد يكون هناك فاصال بعد "الذرية"(. وال يعبر تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي عن مفهاوم 
 لـ"االستمرار في المستقبل المنظور".  الدولية لوقاية النباتات

، ومعظام الفطرياات، النباتةاتتضااعف نفساها خضارياً )عدياد مان  كائنةات" على من غير الواضح كيف يمكن تطبيق مفهوم "الذرية 16
موضوع التكاثر أو التضااعف لألفاراد  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتوكائنات دقيقة أخرى(. وباستعمال مصطلح "استمرار" تجتنب 

عمار إلاى مرحلاة النضاج ذاتاه يمكان اعتبااره اساتمرارا فاي ككل. فالنوع بمجمله هو الذي يبقاى علاى قياد الحيااة. ونماو األفاراد طويلاة ال
 غير أصيل(. نباتالمستقبل المنظور )مثل غرس 

د" 3-5  "اإلدخا  المتعمة

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

دة و/أو إطالق من قبل اإلنسان لنوع دخيل خارج  17حركة متعم 
 مجاله الطبيعي.

د لنوع غير أصلي في  ما، بما  منطقةهو النقل المتعم 
  18في البيئة إيالقهفي ذلك 

 مالحظات:
 من الصعب فهم عبارة "و/أو" في تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي. 17
 ستيراد التي تنظم تدابير الصحة النباتية.إدخال اآلفات الخاضعة للوائح ممنوع بموجب معظم نظم اال 18
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د" 3-6  "اإلدخا  غير المتعمة

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

دة.  يصيبهاتجارية،  شحنةنوع غير أصيل مع  دخو هو  كل حاالت اإلدخال األخرى التي ال تكون متعم 
، أو عن طريق بعض السبل األخرى التي يلوثهاأو 

مثل أمتعة  ممراتيتوسطها اإلنسان بما في ذلك 
المسافرين، والمركبات، والممرات المائية 

 .19االصطناعية

 مالحظات:
 النباتية.إن منع اإلدخال غير المتعمد لآلفات الخاضعة للوائح مجال مهم من مجاالت تركيز نظم االستيراد التي تنظم تدابير الصحة  19

 "تحلي  المخاير" 3-7

 مالحظات: 
 إن أنواع النتائج التي ينبغي النظر فيها ليست واضحة.  20
االقتصاادية والثقافياة )فاي  -ياةاالجتماعتاتم مراعااة االعتباارات  (CBDتحلية  المخةاير )من غير الواضح في أي مرحلة من عملياة  21

 11أثناء التقدير، أو في أثناء اإلدارة، أو في الحالتين(. ال يمكان إعطااء تفساير فيماا يخاص المعياار الادولي لتادابير الصاحة النباتياة رقام 
للمعياار  2ات الحياة المحاورة وراثياا،( أو الملحاق رقام )تحليل مخاطر اآلفات الحجرية بماا فاي ذلاك المخااطر علاى البيئاة وعلاى الكائنا

 (.2008)قائمة مصطلحات الصحة النباتية،  5الدولي رقم 
، أكثار مان ذلاك الخااص مخاير اآلفةات إدارةو لتقييم مخاير اآلفاتيرتكز هذا التفسير على تعاريف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  22

 .بتحلي  مخاير اآلفات
يجوز أن ينفذ قبل الدخول، وفي تلك الحالة قد يقتضي األمر أيضا تقدير احتمال  (CBDتحلي  المخاير )الواضح ما إذا كان  ليس من 23

. ويمكن )علاى أسااس الوثاائق األخارى المتاحاة مان اتفاقياة التناوع البيولاوجي( اإلدخا ، وتقييم واختيار تدابير للحد من مخاطر اإلدخا 
بتحلية  تعيين تدابير للحد من عمليات اإلدخال اإلضافية، وفي هذه الحالة يكاون أوثاق صالة  (CBDالمخاير ) لتحلي افتراض أنه يمكن 

 .مخاير اآلفات

 أخر  مفاهيم -4

ع البيولوجي تعاريف لمصطلحات أخرى، ولكنها تستعمل عدداً من المفاهيم  ال تقترح اتفاقية التنو 
التي ال يبدو أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي تنظر إليها في الضوء 

 هذه المفاهيم:  نفسه، أو أن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تميزها بصورة محددة. وتشمل

 مراقبة الحدود -

 التدابير الحجرية -

 عبء البرهان -

ع -  المجال الطبيعي أو التوز 

 االتجاه االحترازي  -

 التدابير المؤقتة  -

 الرقابة -

 التدابير القانونية -

 التدابير التنظيمية -

 ي االجتماعالتأثير  -

 إيضاح في سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إدخال نوع دخيل وتوط نه المحتمل باستعمال  19( تقدير نتائج1)
( تحديد 2معلومات مرتكزة على العلم )مثل تقدير المخاطر(، )

التدابير التي يمكن تطبيقها لتقليل هذه المخاطر أو إدارتها )أي إدارة 
االقتصادية  -ية االجتماعالمخاطر(، مع مراعاة االعتبارات 

 20والثقافية

( تقييم احتمال 1هو: )(CBD)21تحلي  المخاير
 (CBDلنوع دخي  )، 22منطقةفي  االنتشارو التويةن

النتائج المصاحبة ( تقييم 2، )المنطقةدخل تلك 
( تقييم وانتخاب 3المحتملة وغير المرغوب فيها، )

 التويةنتدابير صحة نباتية لتقليل خطر هذا 
 .االنتشارو
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  التأثير االقتصادي -

 المراجع -5

 ل.، مونتريا1992، اتفاقية التنوع البيولوجي

علاى العناوان  2008مان الممكان النفااذ إلياه اعتباارا مان نوفمبر/تشارين الثااني ) المصطلحات مسرد
 .http://www.cbd.int/invasive/terms.shtmlالتالي: 

 

http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml

